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  )2011 يوليوز 12  (1432 شعبان 10الثال6ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCلرئيس  اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن أشن املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اخلامسة واMقيقة  الثانيةيقة، ابتداء من الساعة دق  ومخسون ساعة: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
 .بعد الزوال والثالثني

   .مناقشة األسـئT الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

    ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون احملرتمون،
معال بأحاكم اMسـتور ووفقا ملقتضيات النظام اMاخيل Cلس 
املستشارين، خيصص اCلس هذه اجللسة ألسـئT السادة املستشارين 

  . وأجوبة احلكومة علهيا
اجللسة،  وقبل الرشوع يف تناول األسـئT الشفهية املدرجة يف هذه

أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اCلس عىل ما جد من مراسالت 
  .اللكمة لمك السـيد األمني، تفضلوا. وإعال�ت

        ::::اCلساCلساCلساCلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني املستشار السـيد أمحد حا�، أمني املستشار السـيد أمحد حا�، أمني املستشار السـيد أمحد حا�، أمني 
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� وحصبه 

  .وسمل
  .شكرا سـيدي الرئيس

  احملرتم،سـيدي الوزير 
  السادة املستشارون احملرتمون،

يف البداية، أحيط اCلس املوقر علام أننا سـنكون عىل موعد مبارشة 
بعد جلسة األسـئT الشفهية مع جلسة معومية، ختصص ل�راسة والتصويت 
عىل عدد من النصوص الترشيعية اجلاهزة، تلهيا جلسة معومية ختصص 

  . نةالختتام اMورة الربيعية لهذه السـ 
  :كام توصلت رئاسة اCلس �لنصوص التالية

مقرتح قانون يقيض بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  - 1
) 1972يوليوز  27( 1392 ةمن جامدى األخري  15بتارخي  1.72.184

  املتعلق بنظام الضامن ¨ج§عي كام مت تغيريه وتمتميه؛
نتوجات واخلدمات وبتمتمي يتعلق بسالمة امل  24.09مرشوع قانون رمق  - 2

مبثابة ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9الظهري الرشيف الصادر يف 

  قانون ¨لزتامات والعقود؛
املتعلق مبدونة  15.95يمتم مبوجبه القانون رمق  32.10مرشوع قانون رمق  - 3

 التجارة؛
املتعلق  22.01بتغيري وتمتمي القانون رمق  36.10مرشوع قانون رمق  - 4

 ة اجلنائية؛�ملسطر 
بتغيري وتمتمي قانون املسطرة املدنية كام صادق  35.10مرشوع قانون رمق  - 5

من رمضان  11الصادر يف  1.74.447عليه الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
 ؛)1974سبمترب  28( 1394

يتعلق بتنظمي قضاء القرب وحتديد  42.10مرشوع قانون رمق  - 6
 اختصاصاته؛

غري ويمتم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق ي 34.10مرشوع قانون رمق  - 7
) 1974يوليوز  15( 1394من جامدى األخرية  24بتارخي  1.74.388

 املتعلق �لنظام القضايئ للمملكة؛
يتعلق حبظر اسـتحداث وإنتاج وختزين  36.09مرشوع قانون رمق  - 8

 واسـتعامل األسلحة الكمييائية وتدمريها؛
  .ساحليتعلق �ل  31.06مرشوع قانون رمق  - 9

كام توصلت الرئاسة مبراسT من الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان، 
خيرب من خاللها اCلس طلب السـيد وزير العدل بتأخري السؤال الفريد 

 .املوجه لقطاع العدل إىل آخر اجللسة
و�لنسـبة لألسـئT الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

 :2011يوليوز  12ء إىل غاية يوم الثال6
  سؤ¨؛ 13: عدد األسـئT الشفهية -
  أسـئT؛ 4: عدد األسـئT الكتابية -
  .جوا�ن: عدد األجوبة الكتابية -

  .ولمك اللكمة السـيد الرئيس

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

من النظام اMاخيل، بست  128كام توصلت الرئاسة، طبقا للامدة 
  طلبات إحاطة،

لفريق التحالف ¨شرتايك، اللكمة ألحد السادة أعضاء فريق  أولها
  .التحالف ¨شرتايك لبسط نقطة اإلحاطة

. إذن ننتقل إىل اإلحاطة الثانية، اليت وردت عىل اCلس للفريق احلريك
ننتقل إىل اإلحاطة الثالثة ويه للفريق الفيدرايل، اللكمة ألحد السادة 

  .أعضاء الفريق الفيدرايل

        ::::شار السـيد محمد دعيدعةشار السـيد محمد دعيدعةشار السـيد محمد دعيدعةشار السـيد محمد دعيدعةاملست املست املست املست 
  .شكرا السـيد الرئيس
من القانون اMاخيل Cلس املستشارين، أحيط  128يف إطار املادة 
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جملسـنا املوقر ومن خال� الرأي العام الوطين مبا قام به السـيد وزير 
السـياحة، أÄم قليT قبل التصويت عىل اMسـتور اجلديد، يف إطار خطة 

إلجناز مشاريع املنتجعات السـياحية  للسـياحة 2020جديدة ورؤية 
الساحلية املندرجة مضن اÉطط األزرق، حيث التأم تكتل اقتصادي ومايل 
غري مسـبوق، مض لك من مدير صندوق اإليداع والتدبري والبنك الشعيب، 

والسـيد  "مجموعة الضحى"و "وفا بنك"مكؤسسـتني معوميتني، والتجاري 
، وذÛ هبدف إنقاذ مرشوع )Alliance(الرئيس املدير العام Cموعة 

السعيدية السـياÞ، اÝي سـبق Cموعة الضحى بإيعاز من احلكومة بعد 
أن تولت إجناز هذا املرشوع املقام  (Fadesa)إفالس الرشكة اإلسـبانية 

هكتار من املä اخلاص ل�وã اÝي مت تفويته للرشكة  700عىل ما يناهز 
  .اإلسـبانية

ء هو إعطاء دفعة جديدة للمشاريع السـياحية وإذا اكن ظاهر األشـيا
املدرجة يف إطار اÉطط األزرق، فإن �طن األشـياء والهدف من هذه 

اÝي اكن أكرب املترضرين  "الضحى"العملية هو إنقاذ الهوMينك العقاري 
من األزمة العاملية، حيث تراجعت الطلبات اإلسـبانية والربيطانية عىل 

مما اضطر رشكة الضحى إىل بيع فندقني خالل  عقارات منتجع السعيدية،
مليون درمه، كام �عت فندق 6لث  260خبسارة قدرت بنحو  2009سـنة 

  .بسعر التلكفة
وإذا اكن قطاع العقار �ملغرب هو أكرب املسـتفيدين من النفقات 

 4,08أي ما قميته  %14,20بنسـبة  2009اجلبائية، حيث اسـتفاد سـنة 
من النفقات اجلبائية، أي  %14,90بنسـبة  2010مليار درمه، وسـنة 

مليار  8,51مليار درمه، وهكذا يكون قطاع العقار قد اسـتفاد من  4,43
درمه خالل السـنتني األخريتني فقط، دون احلديث عىل ¨متيازات 
الرضيبية و¨سـتفادة من العقار العمويم اليت أقرها قانون املالية لسـنة 

2010.  
  : ن نتساءلÛÝ، من حقنا اليوم أ

  كيف هتب مؤسسات معومية إلنقاذ رشكة عقارية خاصة؟
وما يه اÉاطر احملدقة مبدخرات املأجورين وأموال األيتام واحملاجر 

  املعبأة من طرف صندوق اإليداع والتدبري يف هذه املشاريع السـياحية؟
وأخريا، هل سـنترشف حبضور السـيد املدير العام لصندوق اإليداع 

 جملسـنا املوقر إلعطاء لك املالبسات والتوضيحات حول والتدبري إىل
توظيف األموال العمومية اليت يدبرها صندوق اإليداع والتدبري، واÝي ال 

وال  69.00خيضع ملراقبة اMوã عىل املؤسسات العمومية يف إطار قانون 
من اMسـتور  102ملراقبة الربملان، فهل سنمتكن يف إطار مقتضيات الفصل 

  د من ¨سـ§ع للسـيد املدير العام؟اجلدي
  .شكرا السـيد الرئيس

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

اإلحاطة املوالية املدرجة يف جدول . شكرا لمك السـيد رئيس الفريق
  .أعامل هذه اجللسة لفريق األصاã واملعارصة إن اكن هناÛ من متدخل

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  السـيد الرئيس احملرتم،

� بأنه قرر مكتب جملس املستشارين إلغاء إحاطات اليوم، أخرب
و�لتايل احنا نتفاجأ يف آخر دقيقة بأنه تربمج اإلحاطات، وهذا ارتباك 
. واحض من جانب اCلس، احنا ما ميكنش لنا نتوضعو يف هذا املوقف

أخربمتو� بأن مكتب جملس املستشارين قرر ¨سـتغناء عن اإلحاطات 
مرشوع  16أو  15للجلسة الترشيعية عىل اعتبار أنه اكين  إلفساح اCال

  . قانون مربجمني يف هذه اجللسة
و�لتايل فنحن ال يعوز� موضوع اإلحاطة من كرثة املواضيع، ولكن 

  .أخربمتو� بأنه ما اكينش إحاطات اليوم

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

اج§ع املكتب أمس، ويف اج§ع ندوة  �لفعل، ذÛ ما اكن مقررا يف
الرؤساء اليوم قرر السادة رؤساء الفرق اÝين حرضوا هذا ¨ج§ع، واكن 
زميلمك عضو املكتب األسـتاذ عابد شكيل حارضا معنا، حيث تقرر برجمة 
 ãأو إدراج اإلحاطات يف هذه اجللسة، وتلكف بإخبار رئيس فريق األصا

وÛÝ، حنن نأخذ �لفعل مالحظتمك . ةواملعارصة هبذا يف آخر حلظ
خبصوص اإلخبار اÝي توصلمت به �ألمس عىل أنه مل تكن هناÛ إحاطات، 

  .وتقرر مؤخرا هذا يف ندوة الرؤساء كام قلت
  .شكرا لمك السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
حبقنا  ندوة الرؤساء قررت يف آخر دقيقة برجمة اإلحاطة، فنحن حنتفظ

 ،Ûلس املوقر علام ومن خال� الرأي العام الوطين، علام كذCيف أن حنيط ا
بسلسT تاكد ال تنهتـي من التساؤالت ومن الشكوك القوية اليت تثار اليوم، 
واليت يثريها الرأي العام الوطين، خصوصا ف� يتعلق مبآل املزيانيات الضخمة 

  . اليت خصصت للحسا�ت اخلصوصية
عرفون، السـيد الرئيس، احلسا�ت اخلصوصية وما يضخ فهيا من أنمت ت

ماليري من املال العام الوطين، اليوم اكين تساؤالت تثار حول مآل هذه 
احلسا�ت، علام بأن الربملان بغرفتيه ال يتوفر عىل أدوات مراقبة أوجه 

 حنن اكن بود� أن ميتä السـيد الوزير األول جرأة اCيء إىل هذا... رصف
اCلس ليك خيرب الرأي العام الوطين هبذه اإلماكنيات اليت توضع رهن 
ترصفه، وما إذا اكنت هذه األموال ترصف يف الوة اليت جيب أن ترصف 

  . فهيا
كذÛ هناك تساؤالت قوية تطرح حول طريقة تعامل احلكومة مع 
اتساع رقعة ¨حتجاجات وأشاكل ¨حتجاجات اليت أصبحت متارس يف 
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اقرينا اليوم والبارحة بأن بعض املواطنني معدوا إىل قطع الطريق عىل . �بالد
ت صورا عن شل حركة القطارات، هذا لالقطار، واجلرائد الوطنية نق

ما هو موقف . مؤرش خطري، ينذر بعواقب وخمية عىل ¨قتصاد الوطين
 احلكومة؟ ألن ¨نطباع اليل كتعطيه احلكومة للرأي العام الوطين، وكأن

املهمة دÄلها انهتت يف أجواء احلديث عن انتخا�ت سابقة ألواهنا، يبدو 
وكأن احلكومة قد اسـتقالت بشلك يدعو إىل ¨سـتغراب من التدبري 

  . العقالين للشأن العام
ما هو موقف احلكومة من هاذ أشاكل ¨حتجاج؟ اليل عىل لك حال 

اليل يه معقوã، احنا كنفهمو وكنتفهمو بأنه قد تكون وراءها أسـباب 
ولكن نوصلو إىل مسـتوى شل حركة القطارات، هذا ينذر بعواقب وخمية، 

 . خص احلكومة متتä الشجاعة وخترب الرأي العام الوطين مبوقف رصحي
ما ميكنش ندبرو الشأن العام يف بالد� هبذا املنطق الغريب، واحلكومة 

لت وصية عىل الشأن تترصف كام لو أن املهمة دÄلها انهتت، احلكومة مازا
العام ومن واجهبا ومن حق املغاربة علهيا أن تكون حازمة وأن تكون 

  . مسؤوã يف تدبري الشأن العام الوطين
ما ميكنش، السـيد الرئيس، حقيقة هذا مؤرش يدعو إىل ¨طمئنان أن 
تكون مساحات احلرية قد اتسعت إىل هذا احلد، ولكن ما ميكنش نقبلو 

وكأن املهمة انهتت، املهمة رمسيا ودسـتورÄ مل تنته  من احلكومة تترصف
بعد، واحنا من موقعنا نثري هذه األسـئT ليك متتä احلكومة الشجاعة �ش 

  .تعرب عن موقفها رصاحة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اإلحاطة املوالية لفريق التجمع اMسـتوري املوحد. شكرا

        ::::املستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدراملستشار السـيد إدرييييس الراس الراس الراس الرايضيضيضيض
  .يسشكرا السـيد الرئ 
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون،
السـيد الرئيس، رشحية عريضة من الشعب املغريب فضلت ¨ع§د 

ãوMهذه الفئة، . عىل نفسها لكسب قوت أرسها عوض ¨ع§د عىل ا
السـيد الرئيس، جيب العناية هبا، أال ومه البائعون املتجولون يف اMروبة 

  . ب الطرق�ملدن أو �لقرى جبان
هنا حالتني خمتلفتني، العامل القروي، السـيد الرئيس، لك جامعة تمتزي 
مبنتوج معني، هناك جامعات تنتج القوق، اخلس، اللميون، البطاطا، إىل غري 
ذÛ، فإذا أجنزت احلكومة حمطات تضعها رهن إشارة أبناء املنطقة، ال 

  .جهرة إىل املدن نظن، السـيد الرئيس، أن أبناء هذه القرى سـيذهبون يف
البائعون املتجولون �ملدن، السـيد الرئيس، هناك فوىض ال ننكرها 
مبختلف مدن اململكة يف الساحات العمومية والشوارع الرئيسـية وغريها، 
حنن ضد الفوىض، لكن ضد قطع الرزق عىل هذه الرشحية اليت اختارات 

الباعة  هؤالء. أال تتلك عىل اMوã يف كسب قوهتا برأسامل بسـيط
املتجولون، نساء، رجال، مهنم اليل تيفيق، السـيد الرئيس، يف الرابعة 
صباحا ويقصد أسواق امجلT، لك واحد مهنم � اختصاص، اكين اليل تيبيع 
اخلس، لك واحد واش تيبيع، أو اخلزب أو لك حاجة، لك هذا لكسب 

النقود تصور معي، السـيد الرئيس، هذه . بعض النقود لرصفها عىل أبناهئم
اليل تمتيش ترصف عىل جماز عاطل، مهنم من يعاجل نفسه ومهنم من يرصفها 

Ûعىل تدريس أبنائه، إىل غري ذ.  
 Tالسـيد الرئيس، حنذر احلكومة من أن تلجأ إىل الطريقة السه
�سـتعامل القانون حلجز السلع والكرارص، اكين اليل تيحجزوا لو الكروصة 

هذا السلوك سـتكون اكرثية لعدد كبري  ..بعاتدÄلو أو السلعة دÄلو، ألن ت 
من األرس املغربية، ألن اMار البيضاء وحدها، السـيد الرئيس، تضم وحدها 

مدن، إذن  10ألف من الباعة املتجولني، إذن إىل در�  130أزيد من 
ماليني، إذن ال نريد لهذه األعداد الهائT  4أفراد إذن  3، يف 300مليون و

سول أو إىل ¨حنراف ما دامت لها العزمية لكسب الرزق أن تلجأ إىل الت 
ãوMاملرشوع دون ¨تاكل عىل ا.  

وعليه، فإن . ختاما، هذا امللف تضخم وأصبح يفوق امجلاعات احمللية
احلكومة مطالبة �لتدخل العاجل يف إطار بر�مج وطين ملعاجلة هذا 

رة، وال نريد لوزارة املشلك بطريقة حتفظ كرامة هؤالء املواطنني وبدون حك
اMاخلية وحدها أن تتحمل تبعات إشاكل اج§عي، نطاقه يتجاوز حدود 

  . تدخلها واختصاصاهتا وإماكنياهتا املادية
  . اللهم إين قد بلغت، وشكرا جزيال للسـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة آلخر متدخل يف إطار نقطة . شكرا للسـيد رئيس الفريق

  . ة لرئيس فريق التحالف ¨شرتايك، تفضلواإحاطة، اللكم

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعو
  . شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون، 

  السـيدات املستشارات، 
�لفعل كنا أخرب� بأن إحاطات هذه اجللسة سيمت إلغاؤها، وفوجئنا 

  . كزمالئنا بإدراا، ال بأس
منذ احلراك . اCلس علام حباã أو وضع قضيتنا الوطنيةكنا نود أن حنيط 

اÝي عرفه املغرب منذ بداية السـنة احلالية وحنن مازلنا نتأمل من اخليبة اليت 
حصد�ها من خالل عالقتنا مع الربملان األوريب، حىت اسـتحوذ النقاش 
العمويم حول قضية اإلصالحات اMسـتورية، وهذا يشء أسايس 

  . ون شك أفقا كبرية أمام املغربوجوهري، فتح بد
إال أنه لوحظ أن هناك نوع من ¨رختاء، ال عىل املسـتوى اMبلومايس، 
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أقول . وأ� أحتدث عىل اMبلوماسـية الرمسية وكذÛ اMبلوماسـية الربملانية
هذا ألن ما يصلنا من أمرياك اجلنوبية، �خلصوص خالل هاذين الشهرين 

الرتابية، جيعلنا نلفت ¨نتباه إىل رضورة أن من ما تقوم به خصوم وحدتنا 
قضية وحدتنا الرتابية وقضية الصحراء وما وصلت إليه، يسـتدعي أن تكون 

�  . حارضة بقوة يف لك ¨ه§مات �Mرجة األوىل للمغرب، حكومة وبرملا
فكذÛ نسـتحرض أن هذه القضية جيب أن تأخذ بعني ¨عتبار مضن 

من إعادة النظر يف ترتيهبا مضن احلراك الوطين، وأن األولوÄت، وما تتطلبه 
السري بعيدا يف ¨حتجاجات ومحل الشعارات يف مواة اMسـتور 

  . املصوت عليه، لن يسهل ولن يفيد هذه القضية
مسأã تتطلب منا أن ننتبه، وهذا واجبنا أن ننبه احلكومة يف هذا 

صعيد اإلفريقي يف هذا اCال، كذÛ امتدادات احلراكت املشـبوهة عىل ال 
اCال، طبعا انشقاق السودان وانبثاق وظهور دوã جديدة تتسابق إلهيا 
اجلزائر وأطامعها، وكذÛ يف متوقعنا يف ¨متدادات حنو ماكنتنا الطبيعية يف 

  . احلركة اإلفريقية ويف إفريقيا
ن مسأã أخرى نريد أن نثري ¨نتباه إلهيا وهو ما تقوم به إرسائيل اآل

من حمارصة قوية عن طريق العنف، ومازلت دماء يناير من السـنة املاضية 
يف قافT احلرية، اآلن حتاول إرسائيل وقف لك احلركة التضامنية العاملية لرفع 

  . احلصار عىل قطاع غزة وعىل الضفة الغربية
البد لنا من هذا املنرب أن نثري ¨نتباه وأن نعلن من جديد تضامننا مع 

  .الفلسطينية القضية
  . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد املستشار، اللكمة آلخر متدخل يف إطار نقطة 

  . إحاطة اCلس للفريق ¨سـتقاليل للوحدة والتعادلية

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

  السـيد الوزير،
  أخيت، إخواين املستشارين،
اÝين أكدوا عىل أن اإلحاطات مل تكن مقررة سأحنى منحى الزمالء 

اليوم، ولكن يف آخر حلظة مت العدول عن عدم تقدميها، وبطبيعة احلال 
  : سنسامه يف هذا اإلطار كفريق اسـتقاليل يف هذه اجللسة �إلحاطة التالية

يود الفريق ¨سـتقاليل للوحدة والتعادلية أن حييط الرأي العام علام 
ل التخريب اليت شهدها إقلمي خريبكة أخريا، واليت بقضية تتعلق بأعام

  .أحلقت أرضارا جسـمية بعدد من املرافق التابعة للمكتب الرشيف للفوسفاط
  السـيد الرئيس،

كام يعمل امجليع، لقد عاشت ثالث جامعات حرضية خبريبكة أحداث 
شغب ألمية، تسـببت يف إتالف حمتوÄت مقتصدية الفوسفاط �ملدينة، 

افق أخرى هامة، كام شهدت مواات عنيفة بني رجال القوة إضافة ملر 
العمومية واحملتجني، احتجاجات اختذت منحى تصاعدي بعد حترك بعض 
األÄدي اخلفية اليت اعتادت أن تقتات يف املياه العكرة، واليت أرادت 
اإلساءة إىل املنطقة وساكهنا اÝين قدموا تضحيات جسام من أجل الوطن 

¨سـتقالل ومن بعدها سامهوا يف دسرتة احلياة السـياسـية،  وخاضوا معركة
  .وهامه اليوم يسامهون بلك تفان وإخالص يف حتقيق معركة التمنية

  السـيد الرئيس،
إن احتجاج الشـباب وساكن إقلمي خريبكة، اكن هبدف حتقيق مطالب 
اج§عية رصفة، يبقى أمهها حقهم يف التوظيف ويف العيش الكرمي، ويه 

ال يسعنا، وكغري� يف الفريق ¨سـتقاليل، إال أن ندمعها ونساندمه مطالب 
فهيا، لكن هناك واكلعادة من اعتاد اسـتغالل هذه التعبريات ¨ج§عية 
السلمية وتوظيفها من أجل اإلساءة إىل ساكن املنطقة وتقاليدمه وأعرافهم، 

يق وإناكر ما تقوم به احلكومة يف اCال ¨ج§عي، وخاصة عن طر 
¨عتناء بأحصاب احلاجات اخلاصة واملهمشني يف إطار املبادرة الوطنية 
للتمنية البرشية وتوظيف الشـباب احلاصل عىل الشهادات العليا، �هيك 

  .عىل الربامج األخرى اليت متس القدرة الرشائية للمواطنني
Ý ،ا، ندعو يف الفريق ¨سـتقاليل إىل فتح حتقيق عاجل يف املوضوع

بيد من حديد عىل لك من سولت � نفسه اإلساءة إىل اململكة  والرضب
املغربية وإىل املغاربة وقميهم وثقافهتم وطمأنينهتم وأمهنم واسـتقرارمه، وخاصة 

  . شـباب خريبكة اÝي حيب ب�ه ومنطقته
  .وشكرا

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

ملدرجة يف جدوã أعامل هذه بعد هذا ننتقل ملعاجلة األسـئT الشفهية ا
اجللسة، ويه مثانية أسـئT موة للك من قطاع التجهزي والنقل وإىل قطاع 
العدل وإىل قطاع الطاقة واملعادن، ونسـهتلها بأول سؤال موجه إىل السـيد 

  . وزير التجهزي والنقل
الرب�مج الوطين إلجناز الطرق الوطنية، اللكمة : موضوع السؤال األول

ادة املستشارين من فريق األصاã واملعارصة لبسط السؤال، ألحد الس
  . تفضلوا اليس السـنييت

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

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

  السـيد الوزير احملرتم،
  أخيت، إخواين املستشارين احملرتمني،

يد الوزير احملرتم، نعمل جيدا أن شـبكة الطرق الوطنية واجلهوية السـ 
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مبختلف أقالمي اململكة لها دور هام يف ترسيع وترية ¨قتصاد الوطين، فرمغ 
 بذلت يف جمال فك العزã عن العامل القروي إال أن التساقطات يتاجلهود ال

ة، إذ انقطعت املطرية األخرية اليت اكنت اكفية إلظهار ضعف البنية التحتي
العديد مهنا واهنارت قناطر يف بعض األقالمي اليت اكنت �لنسـبة لها رشايني 

 . الوصل واحلياة
لقد عهد� فيمك، السـيد الوزير احملرتم، تقدميمك يف لك سـنة لرب�مج 
الوزارة حول سـياسة فك العزã عن العامل القروي، ويبدو أنمك هذه السـنة 

د من املشالك، من مضهنا ميكن، السـيد تأخرمت عن ذÛ لوجود العدي
  . الوزير، القول ضعف ¨ع§دات أو اختالل يف الربجمة

السـيد الوزير، إن العديد من األقالمي واجلهات تفتقر إىل حد اآلن إىل 
طرق تليب احلاجيات الرضورية للساكن، وخصوصا يف املناطق اجلبلية 

أو تنجح دون بر�مج  حسب ما يبدو، وال ميكن لسـياسة القرب أن ترخس
وطين مسـتعجل للطرق، خاصة �لعامل القروي لفك العزã عن الفالح 

  . �عتباره عنرصا أساسـيا للهنوض �قتصاد العامل القروي
  : من هذا املنطلق، السـيد الوزير، نسائلمك

ما يه إسرتاتيجية احلكومة حول الرب�مج الوطين إلجناز الطرق 
  مبختلف أحناء اململكة؟ 

  ل تسـتجيب بنية طرقنا ملقتضيات مدونة السري؟ وه
السـيد الوزير، كثريا ما تبجحت احلكومة وقالت عىل أهنا تقرتب من 

  ...هناية فك العزã عن العامل القروي
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد املستشار، لقد أهنيمت حقمك يف ال:م، واللكمة للسـيد الوزير 

  .لسـيد الوزيرلإلجابة عن سؤالمك، تفضلوا ا

        ::::السـيد كرالسـيد كرالسـيد كرالسـيد كرميميميمي غالب، وزير التجه غالب، وزير التجه غالب، وزير التجه غالب، وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

ف� خيص سـياسة قطاع الطرق، اكنت يل عدة مناسـبات لتقدميها 
 ولإلجابة عىل تساؤالت السادة املستشارين يف مناسـبات عدة، وليس

تأخري من طرف احلكومة يف تقدمي ال اخلطوط العريضة وال هناك أي 
اخلطوط اMقيقة يف هذه السـياسة، علام بأنه خالل ¨ج§عات اليت 
ختصصها اللجنة اÉتصة يف ذÛ مبجلس املستشارين ملناقشة القانون املايل، 
دامئا نقدم ما هو الرب�مج اÉصص للك القطاعات مبا فيه قطاع الطرق 

صص � وقت <م من التقدمي ومن النقاش، ومل يسـبق أنه اÝي خن
اسـتدعاين جملس املستشارين لتقدمي حصيالت أو اخلطوط العريضة أو 

  . برامج هذا القطاع ومل آيت

إذن الوزارة واحلكومة حارضة لتقدمي لك ما تقوم به، وهو الكثري يف 
  . جمال الطرق

ولفك العزã عىل أنه  نذكر ف� خيص الرب�مج الوطين للطرق القروية
يف بر�مج طموح جدا دÄل فك العزã للساكنة  2006انطلقنا منذ سـنة 

من الطرق القروية  ملك 15.500القروية، الرب�مج اليل كيسـهتدف إجناز 
  .مليون دÄل الساكن 3ولفك العزã ل 

وأشري أن هناك مؤرش اليل كيعرب نسـبة الولوج دÄل الساكنة القروية 
، هاذ %54يصل فقط إىل  2005ذ املؤرش اكن يف سـنة للطرق، ها

، علام بأن الهدف من الرب�مج هو إيصا� %72املؤرش اليوم بلغ رمق دÄل 
لكم من الطرق عرب مجيع األقالمي مببلغ  15.500بعد إجناز هاذ  %80إىل 

  . مليار درمه 14يصل إىل 
مسـتوى  أشري إىل أنه يف ما خيص هاذ الرب�مج عىل أنه ف� خيص

، الطول اÝي انهتت به األشغال أو هو يف ملك 15.500التقدم دÄلو عىل 
، لكم 11.228طور ¨جناز أو مت اإلعالن عىل الصفقات املتعلقة به هو 

 . إذن نسـبة متقدمة دÄل اإلجناز
كام أن الوزارة، طبعا، لها بر�مج يف اCاالت األخرى من قطاع 

 2000قية، كنقومو بإصالح الشـبكة احلالية بالطرق، مبا فيه الصيانة الطر 
سـنوÄ، والبد ما نقارنو هاذ الرمق مبا اكن يعتاد سابقا، اليل ما اكنش  لكم

سـنوÄ، إضافة إىل اإلجنازات األخرى، ال ف� يتعلق يف  لكم 1400كيتعدى 
إصالح أرضار الفيضا�ت وال ف� خيص إصالح القناطر، وال ف� خيص 

سـنوÄ من طرق  لكم 160ة الطرق السـيارة اليت ننجز طبعا توسـيع شـبك
يصل  2001، علام بأنه هذا املعدل اكن قبل سـنة 2006سـيارة منذ سـنة 

  . يف السـنة لكم 40إىل 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين للتعقيب عن 

  .جواب السـيد الوزير

        ::::بد الكربد الكربد الكربد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمساملستشار السـيد ع املستشار السـيد ع املستشار السـيد ع املستشار السـيد ع 
  . شكرا السـيد الوزير

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارون احملرتمون،

  السـيد الوزير،
قلمت أنه ما مت ¨سـتدعاء دÄلمك، يف حني أنه مت ¨سـتدعاء دÄلمك 

  . ملناقشة اقتصاد الريع يف جلنة املالية ورفضمت احلضور
من الطرق اليل يه هتم السـيد الوزير، ميكن تعطينا تفسري عىل مجموعة 

العامل القروي اكلطريق الرابطة ما بني وزان وجامعة موقريصات، واليل مت 
¨تفاقية مع مجموعة من امجلاعات، إال أهنا بقيت حرب عىل ورق ومل خترج 
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  . إىل الوجود
السـيد الوزير، أغتمن الفرصة وأطلب منك تقدمي رشوحات حول 

دÄلو سـيد� هللا ينرصو يف مدينة  الطريق الضخم اليل أعطى ¨نطالقة
احلسـمية، هو الطريق املزدوج Eزة احلسـمية اÝي يعربه مجموعة من امجلاعات 
القروية ومجموعة من امجلاعات احلرضية، اليل أصبحت اآلن، و أ� من بني 
رؤساء امجلاعات احلرضية، كرئيس جامعة حرضية اليل وقفت مجموعة من 

ارة دÄلمك، السـيد الوزير، اليل اآلن الصفقة، املشاريع اليل تنتظر اإلش
مكتب اMراسات األملاين وجدها، وعندي اج§ع يوم امجلعة مع السـيد 
وزير اMاخلية اليل لكف جوج والة �ش نناقش هاذ املوضوع، وبقينا 
مبلوكني ألن اCلس اجلهوي للحسا�ت تيقول Û الطريق غادي تدوز عىل 

  . ربجمو الصفقةأكنول، إذن ما ميكناش ن
إذن، السـيد الوزير، خاص تعطي إشارة أنك تتحمل معنا هاذ النقطة 
هذا، واحنا كنتعرضو إلها�ت وCموعة من األشـياء يف امجلاعة، والناس 

ساءل، حاول تقمي رشوحات يف هاذ املرشوع ت دÄل اجلالية ميكن اآلن كت 
وأشـنو طريقة الضخم �ش يعرفوا الناس فوقاش غادي تبدا هاذ الطريق، 

  . املعامT مع امجلاعات احلرضية والقروية يف تأهيلها
هناك مجموعة من الطرق اليل يه الرشايني دÄل الطريق اجلهوية 

اليل كرتبط ما بني مجموعة من امجلاعات دÄل إقلمي Eزة،  6والطريق الوطنية 
رية، ، احلاã دÄلها مز 6الطريق الرابطة ما بني EهT والطريق الوطنية 

دير ومدينة Eزة، بو الطريق الرابطة ما بني واد أمليل و�ب أزهر و�ب 
، ال ترشف ال الوزارة وال املسؤولني 5420واليل تعترب منطقة سـياحية، 

  .وال املنتخبني يف اإلقلمي
يعين هنا الساكنة تتساءل واش مت اإلقصاء دÄلها من طرف وزارتمك، 

إذن هاذ الناس هاذو  ؟ن الرضائبواش كيأديو رضيبة م ؟السـيد الوزير
  . خص تمت ¨سـتجابة دÄهلم

، منقطعة، الطريق الرابطة 508الطريق الرابطة بني أكنول وامسون، 
ما بني جامعة اجبارنة وجامعة بين فتح، الطريق الرابطة ما بني مالل 
وEيناس واليل اآلن معزولني الناس، ومت البناء دÄلها يف ظرف واحد 

الطريق ما بني مالل والناس معزولني، رئيس جامعة كهيز حىت السـنة، هاذ 
الكودي دÄل الرتاكس، والرشكة ما تعرضاتش للحساب، يف ظرف عام مت 

  ... اهنيار دÄل
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير للرد عن تعقيب 

  .السـيد املستشار

  :التجهالتجهالتجهالتجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل    السـيد وزيرالسـيد وزيرالسـيد وزيرالسـيد وزير
أوال تنشكر السـيد املستشار اليل أكد عىل أنه مل يمت اسـتدعاء الوزارة 

ف� خيص قطاع الطرق وقطاع بناء الطرق، حبيث أنه السؤال اليل طرحتو 
كيتلكم عىل حاã الطرق، إذن أكدمت عىل أنه مل تسـتدعوا الوزارة ملناقشة 

لوزارة لقطاعات أخرى أو حاã الطرق، كام قلت ذÛ، وإذا اسـتدعيمت ا
ملواضيع أخرى مل نرفض أي اج§ع، حنن عىل أمت ¨سـتعداد للقيام بلك 
اللقاءات، ونظل يف اج§عات ال عىل مسـتوى جملس النواب وال عىل 

  .مسـتوى جملس املستشارين لتقدمي لك الرشوحات يف لك القطاعات
تقدم صاحب احلسـمية، كنصحح ما جاء يف لكمتمك، مل ي - ف� خيص Eزة

اجلالã بإعطاء انطالقة األشغال، أرشف صاحب اجلالã نرصه هللا عىل 
حفل التوقيع عىل اتفاقية متويل وبرجمة هذه العملية، مث ¨نطالقة الفعلية 
لألشغال اكنت مربجمة سـنة ما بعد، وهو ما نعيشه اليوم، وكام جاء يف 

Mراسة جاهزة تدخلمك حنن جاهزون اآلن، حيث أن أكدمت عىل أنه ا
الوزارة يه اليل قامت به، واحنا اآلن  هوالصفقة جاهزة، وهاذ العمل لك

قريبا عرب مقاطع،  -إن شاء هللا-نبرش امجليع عىل أنه األشغال ستنطلق 
ãوسـنحرتم حرفيا ¨تفاقية اليت مت توقيعها يف حرضة صاحب اجلال. 

امسون، واد أمليل ف� خيص املنطقة اليت تلكمتو علهيا دÄل  ،مث أخريا
وEهT، لكها داخT يف براجمنا إلصالح قطاع الطرق، واخلرب السار واملهم 
�لنسـبة لهاذ املنطقة لكها، خصوصا �حملوالت اليت أضفناها اسـتجابة 

دÄل  - إن شاء هللا- للساكن يف EهT ويف امسون، هو الفتح القريب 
عمل عىل إهناهئا خالل الطريق السـيار ما بني فاس وEزة ووجدة، اÝي ن

  .هذا الشهر إن شاء هللا
  .وشكرا

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

كام تقدم الفريق ¨شرتايك إىل السـيد وزير التجهزي والنقل بسؤال 
، تفضلوا األسـتاذ "احلوادث اليت تتعرض لها الطائرات" :كذÛ موضوعه

  .وشاك

        ::::املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .الرئيس شكرا السـيد

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  إخواين املستشارين،
السؤال دÄلنا طرحناه السـنة الفارطة يف شهر يونيو، واكن كيتعلق 
�لتأخريات اليل كتعرفها اخلطوط اجلوية امللكية، ويف نفس السـياق أنه من 
الصدف أن هاذ السـنة ويف نفس الشهر اخلطوط امللكية كتعرف عدة 

  . مشالك
رضت طائرات اخلطوط اجلوية امللكية يف الشهور األخرية إىل عدة تع

أعطاب خطرية، اكدت أن تودي حبياة العديد الكثري من الراكب، خاصة 
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 162ر�ن الطائرة، وعىل متهنا  2010عندما اضطر يوم األحد فاحت يونيو 
دقائق  6خشصا، إىل الهبوط ¨ضطراري يف املطار اMويل بأمسرتدام، دام 

  . د إقالعها إثر اصطدا<ا برسب من الطيوربع
ويأيت هذا احلادث أسابيع بعد تعرث حمرك طائرة أخرى Eبعة لرشكة 

، ويه الطائرة اليت 2010أبريل  28اخلطوط اجلوية امللكية يف اجلو يوم 
 Tار البيضاء وأبيدجون، 533اكنت موضوع الرحMواكنت تربط ما بني ا ،

ن از استشعار الرسعة �لطائرة عندما اكنت وذÛ بعد اصطدا<ا جبزء م
  .حتلق فوق سامء مدينة آسفي

كام أنه مل تمتكن طائرEن Eبعتان للخطوط امللكية املغربية من إكامل 
رحلتهيام من مطار اMار البيضاء وورزازات بفعل ارتفاع درجة احلرارة اليت 

 Tأدت إىل تأخر وصول الطائرة اليت اكنت تؤمن الرح)AT483 ( الرابطة
 40بني مطاري محمد اخلامس والعيون عن املوعد املقرر إلقالعها ساعتني و

  .دقيقة
كذÛ يف هذا الشهر، يف أواخر شهر يونيو، عرف مطار اMار البيضاء 
عدة احتجاجات، أدت بزبناء اخلطوط اجلوية امللكية إىل احتالل شـبابيك 

مشادات Lمية مما أدى  احلجز، وقاموا بتكسري عدة جتهزيات واكنت هناك
  . إىل تدخل رجال األمن يف هذا الصدد

هذه ¨حتجاجات انتقلت كذÛ إىل اخلارج، السـيد الوزير، وهذا 
ومطار  Orlyيشء خطري ييسء لسمعة املغرب، حيث عرف مطار 

Charles de Gaulle  مطار ÛوكذBourdeaux  ومطارMontréal 
ك يف املطار، حيث كيف يعقل ، وكنت حارضا آنذا2011يونيو  26يوم 

التأكيد نتاع احلجز ) la confirmation( هدـأن مواطنا حيجز وعن
حبال إىل احنا يف يش اكر  ؟ال الطائرة عامرة :وكيوصل إىل املطار وكيقولوا �
Ûل يش قرية، إىل غري ذÄد.  

وهذه ¨حتجاجات أصبحت يف املطار، هنا يف اMار البيضاء الناس 
، إرحل، ولينا يف املطار دÄل )Benhima dégage(وا اكنوا كيقول

Montréal وهاذ اليش يف ،)youtube( ل �ريس ويفÄويف املطار د ،
هذا ييسء للسمعة ). la RAM dégage(تنقولو  Bourdeauxمطار 

  . دÄل اخلطوط اجلوية امللكية، وييسء إىل املغرب
قيام هبا من أجل لهذا، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات اليت مت ال 

تفادي هذه املشالك اليت أدت إىل فقدان الثقة نتاع املواطنني والزبناء يف 
 اخلطوط اجلوية امللكية؟

  .وشكرا السـيد الرئيس

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

        . إطار اجلوابالسـيد املستشار، تفضلوا، السـيد الوزير، اللكمة لمك يف

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
أوال قبل اجلواب عىل هذا السؤال، البد من التذكري، فقط من �ب 
 äالتوضيح عىل أنه اخلطوط امللكية املغربية يه رشكة معومية، طبعا يف م

نذ أن اعمتد املغرب سـياسة فتح األجواء، التسـيري العميل اMوã، لكن م 
واليويم لهذه الرشكة واجلودة واحرتام األوقات، إىل غري ذك، هو تسـيري 
ذايت دÄل الرشكة، يعين الوزارة طبعا مسـتعدة �ش تقدم إجا�ت وتعطي 
وة نظرها، لكن ال تقوم الوزارة �لتسـيري اليويم للرشكة، هذا فقط من 

  .لتوضيح�ب ا
طبعا كنتأسفو لهذه التأخريات األخرية، خصوصا قبل أسـبوع أو 
أسـبوعني اليت عرفهتا هذه الرشكة، وطبعا خصها تبذل لك اCهودات دÄلها 
�ش تقوم هذه الوضعية وتقدم خدمات يف املسـتوى املطلوب للز�ئن، 

  .سواء املغاربة أو األجانب
اذ سـياسة فتح األجواء اليل يف هاذ ¨جتاه هذا، كنذكر كذÛ بأنه ه

، واليل أعطت نتاجئ <مة جدا، حيتدى هبا 2004اعمتدهتا اMوã منذ سـنة 
عىل الصعيد اإلقلميي، أحيلمك عىل التقرير األخري اليل قامت به املفوضية 
األوربية اليل كترضب املثال �ملغرب Mى اMول األخرى، يه أحسن 

املغربية، اليل يه رشكة معومية،  وسـيT جلعل من رشكة اخلطوط امللكية
أن حتسن خدماهتا وأن تقدم خدمات يف أعىل مسـتوى من اخلدمة Mى 

ما هواش  2011الزبناء، فهاذ األمر هو اÝي اعمتد والزبون دÄل سـنة 
مثال، ألنه عندما تتأخر الطائرة أو عندما تكون  2000زبون دÄل سـنة 

 هال يرىض عىل اجلودة، عندأعطاب أو عندما تكون إشاكالت أو عندما 
¨ختيار دامئا أو يف أغلبية احلاالت إلجياد طائرة أخرى أو إلجياد رشكة 

  .أخرى يف إطار املنافسة واملنافسة الرشيفة
، AT685اآلن هاد احلاالت اليل تلكمتو علهيا ال دÄل الرحالت 

AT533، AT483، من � دÄل اخلطوط امللكية املغربية، اليل طبعا تأكد
ما يه األمور اليل وقعت، وتلكمتو علهيا، الرجوع حنو املطار اكن 
اضطراري ورضوري حسب لك ما يتعلق �لسالمة، حبيث أن اكن �جت 
عن اصطدام مع طيور أثناء التحليق، وهذا رضوري وهذا يشء مع 
األسف حيدث، ولكن ما تميكناش نلومو الرشكة دÄل اخلطوط امللكية عىل 

  .هاذ السبب
، التأخر اكن �جت عىل احلرارة اليل AT483خيص الرحT دÄل  ف�

كتجعل عىل أنه ميل كتكون احلرارة جد جد مرتفعة وتيكون الوزن دÄل 
  .حلول الطائرة كبري جدا، كيكون غري ممكن ¨نطالقة، وهذا توجد �

إذن خالصة ال:م، كنتأسفو طبعا عىل هذه التأخريات، وعىل 
  .غربية أن تقوم الوضع يف أقرب اآلجالاخلطوط امللكية امل

  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .هناك تعقيب؟ اللكمة للسـيد املستشار. شكرا السـيد الوزير

        : : : : املستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفياملستشار السـيد حفيظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا السـيد الرئيس

فعال احنا واعيني، السـيد الوزير، عىل أن الوزارة دÄلمك ما عندها 
وط اجلوية امللكية، هذا مسؤولية دÄل دخل يف التسـيري اليويم دÄل اخلط

احلكومة، رئيس اCلس اإلداري هو الوزير األول إىل غري ذÛ، لكن مع 
األسف هاذ اليش اليل وقع مؤخرا راه اكرثة �لنسـبة لواحد اخلطوط، واليل 

ألن الطائرة امتداد للرتاب الوطين، أي مغريب  ،يه امتداد للرتاب الوطين
كون يف أي دوã يف العامل راه حمسوب اجلنسـية نتاع، إىل تزاد فهيا ولو ي

  .وهاذ اليش اليل وقع راه خطري وخطري جدا
حرية ¨ختيار يف املنافسة، اكينة خطوط  هقلتو عىل أن الزبون عند

 Montréal، اخلط دÄل )La RAM(اآلن اليل يه احتاكر دÄل 
هبم متاك وعرفنا  اتصلنا... بوحدها، هاذ اليش اليل دفع أن الكنديني اآلن

¨رتسامات دÄهلم، قال Û أنه غري �ش يتفادوا ¨حتجاجات نتاع 
أهنم غادي يعملوا �ش يف ) RAM(املواطنني والتأخري املتواصل دÄل 

... آخر السـنة غادين يطلبوا فتح خط عن طريق رشكة كندية �ش يتفادوا
 .ورمبا غري إذا فتح راه امجليع مييش لعند هاذ اخلطوط

ما ) la RAM(�لنسـبة لفتح السامء يشء جد إجيايب وفتح السامء 
 iعندها مترضر، لكن املشلك يف التسـيري، الفيول اليل هو كيقول Û عند

الطاقة يعين الاكزوال تزاد، الكريوزين زاد، راه سوء التسـيري، واش 
) la RAM( 2009، يف )Hedging(مداروش التأمني نتاع الفيول نتاع 

مليار السـنتمي، هاذ السـنة واش مدارتش  60مني عليه، خرست دارت التأ
دوالر للربميل، اآلن الربميل  85ألن يه التعريفة دÄلها كتحسب عىل 

  .، إىل غري ذÛ، يعين هذا مشلك نتاع التسـيري126-120وصل 
الطائرة خصها ) le standard(نسـبة ¨شـتغال نتاع الطائرات عامليا، 

خصها ) low cost( لطائرات املنخفضةساعات ونصف، ا 8تشـتغل 
كتشـتغل، نعطي اإلحصائيات، كتشـتغل ) la RAM(ساعة،  12تشـتغل 

يعين املردودية اكينة، نسـبة ) low cost(ساعة يعين حبال  12تقريبا حىت 
 . ، يعين اكينة مردودية السـيد الوزير%65امللء عندها 

ولكن هاذ اليش  كنعرفو الكفاءات دÄلمك واملقدرة دÄلمك يف وزارتمك
راه اكرثة، وراه مشلك نتاع التسـيري وكيخص ) la RAM(اليل واقع يف 

حنا كهنرسو مؤسسة احل، راه  حل، وإىل ملقتاش � احلكومة تلقى �
  . وطنية وكهنرسو السـياحة يف البالد وكهنرسو ¨قتصاد الوطين

  .وشكرا

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

  .السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
املوضوع <م مع األسف الوقت ضيق شوية لكن . شكرا السـيد الرئيس

  .غنحاولو غري نرجعو لرؤوس األقالم
أوال احلكومة تشاطرمك الرأي، السـيد املستشار، عندما تقولون بأن هاذ 

 اكينة يف اخلطوط امللكية املغربية غري التأخريات والتقليص من اجلودة اليل
مقبول، إذن موافقني عىل هاذ املوقف هذا، واخلطوط امللكية املغربية خصها 
تبذل واحد اCهود، اليل يه منكبة عليه، مثال منلوموهاش ولكن يه 
منكبة عليه �ش حتسن يعين اخلدمات دÄلها يف إطار املنافسة اليل اكينة 

سرتاتيجية هاذي، متميكنش مقاوã تزيد للقدام إىل وال مفر من هاذ اإل
ماكنش ¨نضباط دÄل األوقات، إىل ماكنتش جودة اخلدمات، وهذا 

دÄل  هموضوع اليل تهيم، ليس فقط الرئيس املدير العام، بل الطامق لك
اخلطوط امللكية املغربية، وطبعا غادي نتلكمو عىل احلكومة يف هاذ اCال 

  .هذا غرنجع
ãار البيضاء مسأMحتاكر، حصيح عىل أنه بعض اخلطوط اكين ا¨-

نيويورك، هاذ جوج دÄل اخلطوط هام بوحدمه اليل  -مورÄل، اMار البيضاء
فهيم هاذ ¨حتاكر، غري بغيت نوحض أن مايش احتاكر قانوين، مايش 
 Tاليل سادة عىل الطائرات األخرى، مسـتوى املردودية، منقولوش ق ãوMا

دية، مسـتوى املردودية هو اليل مكيشجعش الطائرات، ال من كندا املردو 
  .وال من أمرياك، �ش تفتح هاذ اخلط هذا

أخريا �لنسـبة للتسـيري، بغيت غري فقط خنربمك بأنه اCلس األعىل 
للحسا�ت واملفتشـية العامة للاملية راه انكبوا عىل اخلطوط امللكية املغربية 

Äهلم ويعين رامه وقفوا عىل التسـيري وغيعملوا يف إطار اMورات العادية د
واحد التشخيص موضوعي اليل غادي يكون أرضية يعين ل�فع إىل األمام 
حباكمة أحسن يف هاذ الرشكة، علام بأنه يعين حسب األخبار املؤقتة اليل 
اكينة، ماكيناش يش حاجة اليل يه خطرية جدا، ولكن لك املؤسسة كميكن 

. إخل... Äلها وتكون لها قرارات إسرتاتيجية أكرث جرأةلها حتسن احلاكمة د
وهنا البد من اإلشارة عىل أنه تسـيري رشكة دÄل النقل اجلوي صعيب، غري 
 Tمن �ب يعين اإلنصاف، ولكن هذا مكيربرش يعين التأخريات أو ق

  .إخل... اجلودة
أخريا، بغيت فقط التأكيد عىل أنه احلكومة، وزارة التجهزي والنقل 
ووزارة املالية والوزارة األوىل منكبني عىل امللف دÄل اخلطوط امللكية 
املغربية �ش تكون واحد اخلطة يعين مشولية اليل تساعد اخلطوط امللكية 

  . املغربية عىل مواة التحدÄت
  .وشكرا وأستسمح

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك السـيد الوزير
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ىل السـيد وزير التجهزي والنقل حول ننتقل إىل السؤال الثالث املوجه إ
تأخر رحالت اخلطوط امللكية اجلوية املغربية، لفريق التجمع اMسـتوري 

  . املوحد، واللكمة ألحد السادة املستشارين لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلخخخخريريريري
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
و تكريس اMميقراطية ومنطق لقد خطا املغرب اليوم خطوات جبارة حن

احملاسـبة واملساءã من خالل التصويت بنعم وبنسـبة كبرية عىل مرشوع 
البد من مواكبة التطور من خالل  ،اMسـتور اجلديد، ويف ظل هذا املعطى

تفعيل دور مراقبة املؤسسات العمومية التابعة لوزارتمك وعىل اخلصوص 
هذا املدير يعترب نفسه خارج  رشكة اخلطوط امللكية املغربية اÝي أصبح

القانون وفوق املساءã، لكون مجيع أسـئT السادة املستشارين والربملانيني 
حول مشالك رشكة اخلطوط امللكية املغربية ومعا�ة املغاربة معها ال تلقى أي 
رد وال أي تتبع وال أي إجابة شافية لكون احتجاجات املواطنني داخل 

التجاوزات احلاصT من طرف الرشكة املذكورة املطارات املغربية جراء 
ومسؤولهيا ال جتد إجابة شافية أو تربيرا معقوال لها، �خلصوص التأخري يف 

  .الرحالت ويف التعامل مع املواطنني
مليون ساحئ وبأي معل سـتعمل  20نعرف أن املغرب اآلن يراهن عىل 

السـياحية �خلصوص ما نعرفه �حملطة  ؟هاته الرشكة مع هذا الرهان
�لسعيدية اليت مع املنطقة الرشقية، �خلصوص مطار وجدة، السـيد 
الوزير، ال نعرف هاذ الرشكة واش هاذ املاليري اليل خرست اMوã من 
أجل هاذ املشاريع جللب عدد دÄل السـياح إما أجانب أو مغاربة، ولكن 

  .الرشكة راه بعيدة لك البعد عن هذه املشاريع
د الوزير، كتكون اإلجابة دÄلمك أنمك غري مسؤولني يف لك سؤال، السـي

عن هذه الرشكة يف التسـيري اليويم، مادام أن هاذ الرشكة عندها دمع من 
 RAM(مليون درمه تعطات ل  100اMوã، و�خلصوص ملا شفنا 

Express ( وما عنديش هنا األرقام األخرى، إىل اكن هاذ األرقام، ولهذا ملا
Äل املزيانية، السـيد الوزير، رمبا مغنصوتوش عىل هاذ جنيو يف التصويت د

األموال اليل كمتيش لهاذ الرشكة، مادام أنمك غري مسؤولني علهيا يف هذا 
النطاق، واش يه رشكة مواطنة؟ هذا هو السؤال اليل ابغيت نطرحو، 

  .وراه طرحو الزميل دÄيل من قبل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيد الوزير للجواب عىل . ارشكرا لمك السـيد املستش
  .السؤال، تفضلوا السـيد الوزير

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

أوال دامئا كنعمل أ� هاذ التوضيح �ش الرأي العام واملواطن ميتخيلوش 
عىل أنه الوزارة كإدارة كتسري واحد املؤسسة اليل منعزã عهنا واليل عندها 

لية دÄلها، البد ما يكون هاذ التوضيح ألنه الوزارة متتقومش ¨سـتقال
هذا فقط من �ب التوضيح، هذا ليس هروب من  .بتسـيري هذه املؤسسة

املسؤولية، ليس يف نفس الوقت هروب من السؤال، هذا فقط توضيح، 
ألنه رشكة اخلطوط امللكية املغربية يه مؤسسة، عندها جملس إدارة دÄلها، 

يس املدير العام دÄلها اليل ما هو يش وزير النقل، وعندها عندها الرئ 
الطامق دÄل التسـيري دÄلها، وخالفا ملا جاء يف تدخلمك مع أنه ال تسـتفيد من 
دمع مايل، سأوحض، ال تسـتفيد من دمع مايل يف نشاطاهتا ¨قتصادية 

  . والتجارية
ص، حيث أنه اMمع املايل اليل تلكمتو عليه، اكن داخل عقد بر�مج خا

احلكومة طلبت من الرشكة �ش تنظم وحتدث واحد الرشكة اليل يه 
غادي تكون متفرعة عن رشكة اخلطوط امللكية املغربية، اليل يه رشكة 

)RAM Express ( ل النقل اجلويÄش تنظم وتعزز وتنقص األمثنة د�
ه يف اMاخيل، اكن عند� نقصان يف النقل اجلوي اMاخيل، اليل تلكمتو علي

عدة مناسـبات السادة املستشارون، وطلبنا من الرشكة �ش ختلق واحد 
، متفرعة عهنا وسامهنا كدوã يف )RAM Express(الرشكة اليل امسيهتا 

رأسامل هذه الرشكة هاذ يف الرحالت اMاخلية �ش تنقص من األمثنة دÄل 
دمع مايل الرحالت اMاخلية، واسـتثناء من هاذ احلاã هاذي، ال يوجد أي 

  .من طرف اMوM ãى اخلطوط امللكية املغربية
أما ف� خيص �يق األمور املتعلقة هبذه األسـئT، هذه الرشكة اليل يه 
يف مä اMوã، هذه الرشكة هاذي تتعيش اليوم بعض الصعو�ت نظرا 
لتغيريات عىل مسـتوى اإلقلمي، عىل ارتفاعات يف األمثنة دÄل الفيول، عىل 

ملنافسة، ولك هذا كيجعل عىل أنه الرشكة دÄل اخلطوط امللكية تشديد ا
املغربية كتحدد إسرتاجتية �ش غادي تواجه هاذ املراحل املقبT، واسـبق لها 
عىل مسـتوى جملس النواب اليل اسـتدعو� يف اج§ع خاص، اكنت اMعوة 
 كذÛ عىل جملس املستشارين، مل تتح الفرصة للقيام هبا، ولكن مت تقدمي

اخلطوط العريضة دÄل هاذ اإلسرتاتيجية اليل كتسـهتدف الشق املتعلق 
�ملالية دÄل املؤسسة والشق املتعلق بتحسني اجلودة واخلدمات اليل تتقوم 
هبا الرشكة، واحلكومة كتبع هذا امللف كام ينبغي، ال عىل مسـتوى حتضري 

حلاكمة داخل العقد الرب�مج، وال كذÛ عىل مسـتوى دÄل املراقبة دÄل ا
املؤسسة دÄل اخلطوط امللكية املغربية، وهذا ما قامت به املفتشـية العامة 

  . دÄل وزارة املالية واCلس األعىل للحسا�ت
  .وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هناÛ تعقيب السـيد املستشار؟ تفضلوا . شكرا لمك السـيد الوزير

  .اليس خريي
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  ::::املستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلاملستشار السـيد خريي بلخخخخريريريري
  . سـيد الوزيرشكرا ال 

ولكن كيبقى دامئا احنا كنتساءلو دامئا عىل هاذ الرشكة، مطرحناش 
طرحنا السؤال عىل ... السؤال عىل الرشكة الفرنسـية وال اإلماراتية وال

رشكة مغربية، إىل اكنت مغربية معقول بأن اكنت مغربية، إىل مايش مغربية 
ع املواطنني تعامل غري قولوا لنا مايش مغربية، ألن التعامل اليل كتعامل م

مكيناش، فني يه اكينة؟ ) RAM Express(هاذ . مغريب وغري وطين
اكينة غري يف األوراق، ملا نشوفو الرحالت لعدة مدن، الراشـيدية جوج 

  رحالت يف األسـبوع، واش هاذ املناطق يف املغرب غادي هنمشومه؟ 
أ� طرحت يف السؤال األول، التدخل دÄيل يف األول، قلنا أن حمطة 
السعيدية، وراه ذكرها الزميل أن استمثرت فهيا واحد األموال رمغ ملشالك 

واآلن املشلك راه اكين، السـيد . اليل وقع فهيا) Fadesa(الفضيحة وليس 
رو مع الوزير، غري قولوا لنا هاذ السؤال فني نطرحوه؟ وكيفاش غادي ندي

  هاذ الرشكة؟ 
مبغاش جياوبنا،  راه مشلك كبري وهاذ السـيد فوق القانون، كتبنا �

احنا كربملانيي املنطقة الرشقية ابغينا غري نعرفو املنطقة من �حية التعامل مع 
املنطقة يف املطارات دÄل املنطقة الرشقية ماجاوبناش، طلبنا موعد 

  . ماجاوبناش
سؤول، وحتملوا مسؤوليتمك، السـيد السـيد الوزير، هذا مايش م 

الوزير، احلكومة لكها، وأنت بصفتمك كوزير ويص كتحملوا مسؤولية هاذ 
  ).RAM(اليش اليل واقع يف 

  . وشكرا

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

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ليل كيجي هبا السـيد املستشار، واليل بغيت نصحح بعض املعطيات ا

ماكيناش، اكينة ) RAM Express(يه ليست حصيحة، مثال كيقول بأن 
ة ـــــــــــذا غري حصيح، رشكـودة، هـــــغري يف الاكغيط وغري موج

)RAM Express ( دارت فلوس ãوMمج، وا�مت إحداsا بفضل عقد بر
ط امللكية املغربية �ش ختفض يف ذاك الرب�مج وأعطت مزيانية للخطو 

  .إخل... األمثنة للمغاربة اليل كيجيو من الراشـيدية، اليل كيجيو من احلسـمية
، عدد الرحالت أسـبوعيا، 120عدد الرحالت اليل اكنت داخلية اكن 

، إذن 180هو ) RAM Express(عدد الرحالت اليل كتأمن رشكة 
ه الرشكة ارشات طائرات هذ. دÄل عدد الرحالت %50ارتفاع تقريبا دÄل 
مقعد، هام اليل كيشغلوا وكتأمن  72دÄل ) ATR(جديدة من نوع 

الرحالت اMاخلية، غري فقط ليك ال نعمم األمور ونقولو حواجي اليل يه غري 
  .حصيحة السـيد املستشار

أما عىل خشص الرئيس أو هذا، ما كنظنش هذا املوقع دÄل العمل أو 
هذا، ما أقو� هو أنه يعين ¨ج§عات اليل  دÄل التلكم يف هذا الوضع

مكسؤول حكويم عندما اسـتدعاين الربملان للجلوس إىل طاوã املناقشة، 
اسـتجبنا دامئا بنعم وتنفذ اج§ع واج§ع طويل جدا اليل اسـتغرق ساعات 
طويT عىل مسـتوى جملس النواب، وعىل مسـتوى جملس املستشارين 

  .تربمج ¨ج§ع
بني اسـتعداد احلكومة �ش حترض لهذا ¨ج§ع، ولكن إذن هذا تي 

إذن  ،ألغراض طارئة مل يمتكن الرئيس من أن حيرض معنا يف هذا ¨ج§ع
أجل، ولكن احنا دامئا مسـتعدين، حىت ما بني اMورات �ش نعقدو 

إذن اكين . اج§عات �ش نقدمو مجيع الرشوحات ومجيع التوضيحات
  . قدمو هذه األموراسـتعداد Eم واكمل �ش ن

خالصة ال:م، السـيد الرئيس، السـيد املستشار، اخلطوط امللكية 
املغربية ال نقول بأهنا تقدم خدمات يف أعىل مسـتوى إىل آخره، اكين 
صعو�ت مالية، اكين صعو�ت يف ¨سـتغالل، اكين صعو�ت يف اجلودة، 

علهيا واحلكومة  وهاذ الصعو�ت الطامق املسري دÄل هاذ املؤسسة راه منكب
  . وراءها تدمعها

  .وشكرا

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

وضعية الطريق الرابطة بني تزنيت واألقالمي اجلنوبية هو موضوع السؤال 
اÝي تقم به فريق التحالف ¨شرتايك للسـيد وزير التجهزي والنقل، واللكمة 

بسط السؤال، تفضلوا ألحد السادة أعضاء فريق التحالف ¨شرتايك ل 
  .السـيد املستشار

        ::::للللاكاكاكاكاملستشار السـيد احلسني أكوجاملستشار السـيد احلسني أكوجاملستشار السـيد احلسني أكوجاملستشار السـيد احلسني أكوج
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدEن الوزيرEن،
  السـيد الوزير احملرتم،

الرابطة بني تزنيت واألقالمي اجلنوبية إىل  1توجد الطريق الوطنية رمق 
ادرة عىل حتمل حركة السري حدود موريتانيا يف وضعية سيئة ومل تعد ق

الكثيفة، علام أهنا الطريق الوحيدة الرابطة مع أمه مدن ومناطق اجلنوب 
طانطان ضغطا -املغربية، حيث تعرف بعض املقاطع منه مثل مقطع تزنيت

كبريا نظرا السـتعاملها من طرف عدد كبري من الشاحنات لزتويد املناطق 
  .ملنتوجات البحرية إىل شامل املغرباجلنوبية مبختلف املوارد، وكذÛ محلل ا

وال ميكن بقاء طريق هبذه األمهية الكبرية يف وضعها احلايل وتعريض 
السائقني للخطر، إضافة إىل هدر الزمن، وكنمت، السـيد الوزير، قد وعدمت 
يف السـنة املاضية بإعادة بناء هذه الطريق، لكن مع األسف مازال الوضع 
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كة السري يف هذا الطريق ال تتطلب فقط عىل ما هو عليه، علام أن حر 
إصالحا وتوسـيعا، بل أن أمهية احملور تتطلب طريق سـيار جديد 
الستيعاب حركة السري اعتبارا لألمهية الكربى اقتصادÄ واج§عيا وحىت 
سـياسـيا، وبشلك خاص الربط بني أاكدير وطانطان حيث كثافة السري 

  . أقوى
ح هذا الطريق، وهل يف نسائل معاليمك عن مصري مرشوع إصال

  بر�مج وزارتمك مرشوع الطريق السـيار يف هذا احملور؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار اجلواب عن 

  .السؤال

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدEن الوزيرEن،

  السادة املستشارين احملرتمني،السـيدة و 
جنوب تزنيت يف اجتاه  1إذن السؤال يتعلق �لطريق الوطنية رمق 

األقالمي اجلنوبية إىل غاية احلدود مع موريتانيا، فهذا الطريق الطول دÄلو هو 
أمهية قصوى وخنصص �  هوطبعا عند 1والطريق الوطنية رمق  ملك 905

  .اه§م كبري ومزيانية كبرية
رض لمك، السـيد املستشار احملرتم، اإلجنازات اليل متت يف هذا فسأع

الطريق يف جمال الصيانة وتä اليت يه يف طور اإلجناز وتä اليت يه 
  . مربجمة

لكم، وقد متت  47ما بني تزنيت ولكممي فهيا  1إذن الطريق الوطنية رمق 
، إال 2010لكم، وهذا خالل سـنة  41برجمة أشغال تقوية القارعة عىل طول 

أن املقاوã اليل رست علهيا الصفقة مل تقم �ألشغال �جلودة املطلوبة، 
و�لتايل مقنا بفسخ هذه الصفقة وإسـناد الصفقة إىل مقاوã أخرى عن 

 1020كام أن املقطع ما بني النقطة الكيلومرتية . طريق طلب العروض
األشغال قبل لكم، مت اإلجناز دÄلها وانهتت هبا  21، يعين تقريبا 1041و

  . قليل
، حفاليا يمت لكم 167ما بني لكممي وطانطان، فهيا  1الطريق الوطنية رمق 

مليون درمه، حيث بلغت  20مببلغ  ملك 28إجناز أشغال التقوية عىل طول 
يف  ملك 21، كام سيمت خالل السـنة احلالية تكسـية %50نسـبة اإلجناز 

الطريق ابتداء من سـنة مقاطع متعددة من هذا الطريق، كام سـتعرف هاذ 
 ملك 57، إذن دامئا املقطع ما بني لكممي وطانطان، إجناز أشغال تقوية 2012
 -إن شاء هللا-مليون دÄل اMرمه، وهذا يف بداية السـنة املقبT  61مببلغ 

  . حسب الربامج املسطرة
ما بني طانطان واMاخT مربجمة فهيا عدة  1والطريق الوطنية دامئا رمق 

للتوسعة ولإلصالح دÄل القارعة عىل طول عدة مقاطع واملبلغ مقاطع 
 Tصص لها يف امخلس سـنوات املقبÉمليون درمه 171اإلجاميل ا .  

 äوال العمليات اليل يه يف طور اإلجناز وال ت Tإذن هذه ال احلصي
اليت يه مربجمة يف السـنوات القليT املقبT، اليل كتبني طبعا ¨ه§م هباذ 

  . 1يق األساسـية، حبيث أهنا الطريق الوطنية رمق الطر 
 .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، اللكمة للسـيد أمعو للتعقيب عن اجلواب

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعو
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
سؤالنا ال يتعلق بإصالح وترممي الطرق، نعمل جيدا أن Mى وزارتمك 

�جما وطنيا تقوم به بلك جدية عرب املغرب، ولكن سؤالنا ذو طابع بر
اسرتاتيجي، مبعىن أن املغرب عرف بر�جما وطنيا للطريق السـيار منذ سـنة 

وانطلق بشلك بطيء جدا ومرتدد، واكن لمك رشف أن أنقذمت هذا  86
 الرب�مج عند وصولمك إىل وزارة التجهزي فأعطيمت األمهية القصوى وتوفقمت،

  .فهنيئا لمك، املغرب يصفق لمك باكمz ألنمك أجنزمت هذا الرهان الطويل
هناك الرب�مج الوطين لبناء الطرق �لعامل القروي غادي بواحد الطريقة 
حسـنة جيدة �لتشارك مع اجلهات وامجلاعات احمللية، سؤالنا حول إسرتاجتية 

�مج لمتديد احلكومة احلالية اكن من املفروض أن يكون هناك تصور لرب
  .للشـبكة الطرقية يف املغرب و�خلصوص الطرق السـيار

املغرب � رها�ت كربى يف إفريقيا، يعترب إسرتاتيجيا القنطرة األساسـية 
للك السـياسات حنو اجلنوب، خصوصا يف تفعيل سـياسات جنوب 
جنوب، املغرب يراهن عىل أسواق هذه اMول واملغرب � من القدرات ما 

دورا منافسا قوÄ ومشاراك ل�ول األوروبية �خلصوص،  ميكن أن يلعب
املغرب منى األقالمي اجلنوبية، عرفت األقالمي اجلنوبية الصحراوية تمنية قوية 
ومكثفة عىل املسـتوى البرشي، السكين وعىل مسـتوى املشاريع 

  .¨قتصادية اÉتلفة، السـياحية والصناعية وغريها
يات ملواة رضورÄت التمنية، الواكالت املغرب استمثر كبريا يف وضع آل 

املتعددة، واكã أقالمي الصحراوية مثال، املغرب فتح أوراشا كبرية عىل 
Þمج املناطق الزرقاء اشبيكة والشاطئ  ،مسـتوى القطاع السـيا�بر

  . األبيض
املغرب كذÛ � خمطط وي للتمنية، يدخل مضن إسرتاتيجية كربى 

  . ه اMسـتور والنظام اجلهوي املوسعو�خلصوص يف أفق ما يفتح
ما هو تصور الرب�مج املسـتقبيل لوضع املغرب يف سكته : ÛÝ، سؤال

  حنو تقوية البنية التحتية ف� يتعلق �لطرق السـيار؟ 
اآلن، فهـي منذ أن بنيت يف األربعينات من طرف  1أما الطريق رمق 
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ق القوافل البد أن ومازالت طري... الفرنسـيني، فهـي اكنت بطريق القوافل
  . تتحول

  .السـيد الرئيس، أ� تنشوف كرونو ممكتوبش �ألمحر

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير للتعقيب عن تعقيب 

التعقيب فيه فقط دقيقتني . السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير
  .السـيد املستشار

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

إذن السؤال دÄل السـيد املستشار يف إطار التعقيب هو ما هو المتديد 
دÄل الربامج اليل يه يف طور اإلجناز حاليا Mمع اململكة املغربية وإعطاء لها 
البنيات التحتية، خصوصا الطرقية اليت حتتاج إلهيا لبلورة خطة تمنوية 

  مشولية إىل آخره؟
اه، طبعا الشـبكة دÄل الطرق السـيارة تلكمنا علهيا، ففي هذا ¨جت

تنهتـي خالل هذا  -امحلد {-واألشغال دÄل الطريق السـيار يف اجتاه وجدة 
الشهر إن شاء هللا، مث هناك مقاطع أخرى من الطرق السـيارة اليت يه 
أول شطر متعلق �Éطط املديري الثاين لطرق السـيارة، حيث أنه ينجز 

تنذكرو عىل . ق السـيارة ما بني برشـيد وبين مالل عرب خريبكةحاليا الطري
  . أن أعطى جالã املä ¨نطالقة لهذه األشغال

كذÛ انطلقت األشغال بطريق السـيار اMائري مبدينة الر�ط العامصة، 
ومث هناك أشغال أخرى مربجمة اليت ستنطلق من احملمدية وسـتقصد مبارشة 

عرب الطريق احملوري مبدينة اMار البيضاء مث مدينة برشـيد لتفادي اÝهاب 
  .الطريق املتجه إىل مدينة سطات ومراكش

وأخريا، األشغال املتعلقة �لطريق السـيار الساحيل األطليس اليل 
غادي يكون يمكل الطريق السـيارة اليل يصل حاليا ملدينة اجلديدة يف اجتاه 

 ترصحي احلكومة احلالية، مدينة آسفي، اليل تنذكرو بأنه مت اإلعالن عليه يف
علام بأنه اكنت مربجمة هذه األشغال يف هناية هذه الفرتة، يعين يف هناية سـنة 

، وهو الرب�مج اليل هو دامئا وارد، حبيث أنه 2012وبداية سـنة  2011
 Tلنسـبة لهاذ  -إن شاء هللا-ستنطلق األشغال يف بداية السـنة املقب�

  .الطريق السـيار
 احملاور املتعلقة �لطرق السـيارة، والبعض األخرى يه إذن تلمك يه أمه

        .يف طور اMراسة

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

السؤال اخلامس املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل دامئا موضوعه 
تقيمي نتاجئ مدونة السري، للفريق ¨سـتقاليل للوحدة والتعادلية، اللكمة 

ء الفريق لبسط السؤال، تفضلوا السـيد املستشار أحد ألحد السادة أعضا

السادة أعضاء الفريق ¨سـتقاليل للوحدة والتعادلية لبسط السؤال، 
  .تفضلوا األسـتاذ

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

من املعلوم أن مدونة السري تعد من اإلصالحات اجلريئة والهامة ملعاجلة 
لسري، اليت تنتج أرضارا �لغة ببالد� نظرا ملا خيلفه ذÛ من آفة حوادث ا

أرامل وأيتام ومعطوبني وإزهاق لألرواح وما يلكفه ذÛ من أموال ترض 
�القتصاد الوطين، وأنه مىض عىل إقرار مدونة السري عدة شهور ودخولها 
حزي التطبيق، اليشء اÝي يتطلب التوقف لتقيمي النتاجئ احملصل علهيا 

  .دانيامي
ما هو تقيميمك لهذه املدة اليت دخل فهيا  :وعليه، نسائلمك السـيد الوزير

قانون مدونة السري حزي التطبيق انطالقا من األرقام املسجT عىل أرض 
  الواقع؟

  .وشكرا

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

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .لسـيد الرئيسشكرا ا

ف� خيص مدونة السري عىل الطرق، اللك يعمل عىل أهنا دخلت يف حزي 
، وبينت النجاعة دÄلها يف التقيمي اليل 2010التطبيق يف فاحت أكتوبر سـنة 

 11مقنا به يف الثالث األشهر األوىل من التطبيق، يعين شهر أكتوبر وشهر 
حوظ دÄل األرقام ، حبيث أنه اكن تقليص مل2010من سـنة  12وشهر 

دÄل حوادث السري خالل هذه الفرتة األوىل دÄل التطبيق، حبيث أنه عدد 
  .19,34%، عدد القتىل نقص ب %17,51احلوادث نقص ب 

وهذا كيبني إذن أنه هاذ السـند القانوين هو سـند مفيد جدا و�جع من 
ة أجل أن يكون أرضية حملاربة حوادث السري، هذا ما كيعنيش بأنه مدون

السري لوحدها ميكهنا أن ختلصنا من هاذ اآلفة دÄل حوادث السري، جيب 
طبعا مواكبة عدد من اإلجراءات، ال ف� يتعلق �ملراقبة وال ف� يتعلق 
�لتحسيس وال ف� يتعلق �لتنظمي، ولكن املدونة يه اليل كتكون هاذ 

  . األساس، هاذ األرضية لتفعيل لك هذه اإلجراءات
كذÛ اكين اخنفاض  2010و األرقام الشمولية دÄل سـنة ميل تنشوف

، ميل %7,68ملموس دÄل عدد القتىل، حبيث أنه عدد القتىل اخنفض ب 
، بعض الشهور فهيا اخنفاض حبال 2011تنشوفو الشهور األوىل دÄل سـنة 

شهر ماي املايض أو بعض الشهور فهيا ارتفاع حبال شهر أبريل، وميل 
مولية اليل كتبقى حصيT مؤقتة، تنشوفو عىل أنه كنشوفو احلصيT الش

معدل األرقام مسـتقر، ولكن يف نفس الوقت بعض الشهور فهيا جمهود 
وكيكون فهيا نتيجة ¨خنفاض وبعض الشهور ما كيكونش فهيا اCهود 
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  .الرضوري دÄل املراقبة، و�لتايل األرقام مبارشة تذهب حنو ¨رتفاع
�ش ) اMرك واألمن(ع الهيئات دÄل املراقبة فبالتايل معلنا �تصال م

يعززوا اCهود دÄل املراقبة، واتفقنا معهم عىل أساس أن عدد اخلرجات 
 4000دورية �لنسـبة ل�رك املليك و  6000الشهرية ما خصوش يزنل عىل 

  .دورية �لنسـبة لألمن الوطين ملراقبة اإلفراط يف الرسعة
ائل املادية ف� خيص اقتناء الرادارات، كنذكرو بأنه عزز�مه بلك الوس

رادار اليل مت  350حبيث أنه خصصنا مزيانية خاصة برشاء الرادارات، 
رشاؤها، رادارات متحركة اليل يه اآلن مشغT واليل كتحرتم البنود 

  . لألمن الوطين 120ل�رك املليك و 230اجلديدة دÄل مدونة السري، 
للمسات األخرية ف� يتعلق بتشغيل كذÛ دخلنا اخلطوط اإلدارية وا

املراقبة دÄل الكحول، واآلن غادي تنطلق يف هذا الشهر، حبيث أنه آخر 
اللمسات اإلدارية والتنسـيقية ما بني األمن واMرك ووزارة العدل مت القيام 

  .هبا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ب عن اللكمة ألحد السادة املستشارين للتعقي. شكرا السـيد الوزير

  .جواب السـيد الوزير، تفضل السـيد املستشار، األسـتاذ قيوح

        ::::املستشار السـيد عيل قيوحاملستشار السـيد عيل قيوحاملستشار السـيد عيل قيوحاملستشار السـيد عيل قيوح
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  أحصاب املعايل الوزراء، 

  إخواين املستشارون واملستشارات،
أ� حقيقة ف� خيص املدونة أعطت النتيجة دÄلها، هاذي شهادة رمبا 

ل يف الطريق، حيث اإلنسان ميل كترضبو يف جيبو كيبدا لراجل اليل كيعم
  . هاذي شفناها) L'accélérateur(حييد رجلو عىل 

اليل شفنا هو أن الرادارات اكينني الباليك مصور فهيم املوطور 
لكم، ولكن ما نشوفو احنا  20والطوموبيل، ولكن ميل كزتيد تلقى فيه 

دي جييو وال هاذوك الباليك حىت رادار، واش اكين يش رادارات مازال غا
  ؟)l'attention(غري �ش يدير اإلنسان شوية 

  السـيد الرئيس،
ف� خيص املدونة، تلكموا اإلخوة املستشارون عىل الطيارات وعىل 
التعطال، هذاك اليش لكيش أ� متفق معهم، واقع، وكنعرفو أ� هنرض عىل 

الد اليل معرو ما جا املطارات والتسـيري دÄل املطارات اليل هام وجه الب
كيجي كيدخل يف املطارات، ¨سـتقبال صفر، ¨تصال معنا احنا حىت 
احنا مكنتخبني �ش متيش تدخل مع واحد اإلنسان عندك كبري تدخل معه 

  للمطار كيقول Û ممنوع، خايفني من اإلرهاب، واش احنا إرهابيني؟ 
�هاذيك  خص تكون واحد املساعدة، واليل شفنا مازال اكنت عند

الورقة، مع اMسـتور اجلديد إىل حيدت هاذيك الورقة، ما عرفت آش 
  .غادي نقولو، نبقاو برا

إذن، السـيد الوزير، ف� خيص الطائرات نقدر نقول Û غري يف هاد 
فذاك اليش اليل در� ) AT698(الصباح يف الطائرة من أاكدير اليل يه 

الطائرة كنتسـناو السمل،  من أاكدير حىت ملطار محمد اخلامس، خذ�ه يف
يعين هذا الزمن هذا راه ما بقاشاي دÄل هذاك اليش دÄل اليل باليك يف 
مطار محمد اخلامس اليل رمبا اكنوا سابقا، واحد العدد فهيم متيت غادي حىت 

  ... حتبس الطريق، خص إعادة النظر يف هادوك الباليك �ش يعين يشوفوا
غيت تصيل ما عندكش اجلامع، تلقى 6نيا يف املطارات دÄلنا إذا ب 

لكيش، �ش تلقى غري واحد احلانوت صغري يديروا فيه واحد املوكيت، ما 
  .إخل... %100اكينش يف اMاخل واحنا راه بالد مسلمني 

السـيد الرئيس، شفتك اليوم قاحس مع املستشارين، واش طواف 
  .الوداع أو ال؟ شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة للسـيد . 3شار، عندك دقيقتني دريت تقريبا شكرا السـيد املست 

  .الوزير للرد عن تعقيب السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير

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

�لنسـبة للرادارات، اإلشارات اليل اكينة هذا من التطورات اجلديدة 
لطريق يعين اليل جابهتا مدونة السري، حبيث أنه املواطن ملا تيكون عىل ا

احلق �ش خنربوه من قبل عىل أنه غادي تكون واحد املسافة اليل  هعند
اح§ل يكون فهيا مراقبة، إذن رضوري �ش نعملو هادوك النقط دÄل 
املراقبة اليل أحيا� كتوازي بعض املقاطع دÄل الطرق اليل تيكون فهيا 

  .التسجيل دÄل اإلحصائيات اليل كتبني حوادث السري
ال يعين عىل أنه مبجرد أن نرى إشارة الرادار خصو يكون، ولكن إذن 

اح§ل أنه تيكون، وتيكون، وخصوصا يف الطرق الوطنية وحىت يف الطرق 
رادار،  350السـيارة وهذه الرادارات يه اليل تلكمت علهيا سابقا، اكين 

للمديرية العامة لألمن  120مايش عاد غادي جييو، رامه اكينني، سمل 
سلموا ل�رك املليك، واملزيانية خصصهتا الوزارة لهذين  230، والوطين

الهيئتني �ش يقوموا �ملراقبة وكيزتادوا املراقبة عن طريق الرادار 
األوتوماتييك اليل حىت هام تيخصهم يكونوا يف ذاك املقاطع اليل فهيا التشوير 

  . املسـبق
ليل ابغا حيرتم هاذ التشوير املسـبق فيه فائدة دÄل تشجيع املواطن ا

القانون يعين عىل احرتام القانون بطريقة إرادية قبل ما يتواجه مع الرادار، 
واللك غريحب ألنه الغاية من الرادار هو احرتام الرسعة، مايش التقاط 

  .الغرامة، الغرض من الرادار هو احرتام الرسعة وتفادي احلوادث
منية، خصوصا من بعد ف� خيص املطارات، هنا حصيح أنه الرتتيبات األ
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الرض�ت اإلجرامية أو الرضبة اإلجرامية اإلرهابية األخرية دÄل مراكش 
كتحمت علينا �ش يكونوا ترتيبات أمنية دقيقة، ويه اليل كتفرضها األمن 
واليل كناقشوها يف إطار جلن خاصة، ويه اليل تتخيل عىل أنه أحيا� يف 

  . م يدخلوا للمطاربعض احلاالت املرافقني ال يسمح هلم أهن
أما ف� يتعلق �ملساجد، فأؤكد عىل أنه اكين مساجد يف لك املطارات، 
أحيا� متتكونش يف منطقيت قبل احلدود وما بعد احلدود، وراه اآلن اكين 

  . حد اخلطة لتقومي هاذ الوضع هذا إىل اكناو 
  .وشكرا

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

السادس واألخري املوجه إىل السـيد وزير التجهزي ننتقل إىل السؤال 
، للمستشارين احملرتمني "اسـتغالل مقالع الرمال"والنقل وموضوع السؤال هو 

السادة إدريس مرون، عبد امحليد السعداوي، بنارص أزاكغ، عبد القادر 
اللكمة لألسـتاذ السعداوي . قوضاض، محيد كوسكوس، من الفريق احلريكأ

  .ضلوا السـيد املستشارلبسط السؤال، تف

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعدواييد السعدواييد السعدواييد السعدواي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء، 
  السـيدات الوزيرات،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
  ...السـيد الرئيس، أسـباب الزنول دÄل السؤال دÄلنا حول

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال موجه إليمك من السـيد الوزير . أرجومك، تفضلوا السـيد املستشار

  .طرف السـيد املستشار، تفضلوا السـيد املستشار لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

أسـباب الزنول دÄل السؤال دÄلنا وهو ¨سـتغالل العشوايئ واملفرط 
لسلطة ملقالع الرمال اليل عندها ارتباط عضوي �قتصاد الريع، كذÛ تكرس 

تدبري ¨متيازات يف ظل غياب للمراقبة واحملاسـبة، ألن، السـيد الرئيس، 
 Tوات الهزيEاملسـتفيدين من هذه ¨متيازات جيهتدون للهترب من أداء اإل
ويبتكرون أساليب ظاهرة ومسـترتة إلخفاء مكيات الرمال املقتلعة، والترصحي 

ن اإلEوات الواجب كذÛ بمكيات ضئيT طمعا يف السطو عىل جزء <م م
أداؤها اليل تسـتفيد مهنا امجلاعات احمللية، وكذÛ عدم احتساب عدد 

  . الُشَحن
وال يقف الرضر عىل املسـتوى املايل فقط، بل تتجىل كذÛ يف 
 Ûختالل �لتوازن البييئ وتدمري التضاريس وإتالف الغطاء النبايت وكذ¨

ن امجلاعات احمللية من مداخيل إتالف أواكر احليوا�ت، مما يرافق هذا حرما
  .هامة كفيT بتفعيل آليات التمنية احمللية واجلهوية

السـيد الرئيس، كام تعلمون، أن اقتالع الرمال خيضع لطرق وقواعد 
تنظميية حمددة مسـبقا وملزمة للمسـتغلني، ألن الرمال تقتلع حبامالت وتوضع 

¨سـتغالل يتبني وبمتحيص طرق . 3م30و 6يف شاحنات ذات محوã ما بني 
 Ûوعدم احرتام دفرت التحمالت والعمل كذ Tغياب ضبط المكيات احملم
خارج األوقات القانونية، ومع ذÛ يتحمل املنعشون العقاريون واملواطن بصفة 
عامة يف هناية املطاف تاكليف زائدة، إذ يشرتون محوã واحدة للشاحنات 

  .اسـبةبأضعاف األمثان يف غياب Eم للمراقبة واحمل
ولهذا، السـيد الرئيس، السـيد الوزير، نود معرفة ما يه التدابري اليت 
ستتخذها وزارتمك من أجل احلد من هذه الفوىض والعشوائية السـتغالل 
املقالع اليت تعرفها كذÛ املضار�ت يف املقالع جبميع أصنافها، سواء املقالع 

  الرملية أو املقالع الرخامية عىل املسـتوى الوطين؟
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

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

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

اإلجراءات اليل قامت هبا احلكومة  ،سأقدم لمك، السـيد املستشار
  . رتشـيد نشاط املقالعل

أوال البد من اإلشارة عىل أنه اإلطار القانوين دÄل هاذ املقالع موجود، 
ولكن معلنا عىل إرساء ترسانة قانونية وإجراءات معلية من أجل املزيد من 
الشفافية واجلودة واحرتام لك املقتضيات القانونية يف هذا الباب، هناك 

 14وبتارخي  2010اليل صدر يف يونيو  املنشور دÄل السـيد الوزير األول
  :واليل جاب قرارات <مة جدا 2010يونيو 

أوال املنع الشامل دÄل اسـتخراج الرمال من الشواطئ ومن الكثبان 
الرملية، هذا قرار <م جدا ألنه ¨سـتغالل دÄل الرمال، والسؤال دÄلمك، 

لع فهيا الرمال وفهيا السـيد املستشار، منكب كثري عىل الرمال، حبيث أنه املقا
غري الرمال، ولكن ف� خيص الرمال قبل اكن عدد من الوعاءات العقارية اليل 

  . تميكن تسـتخرج مهنا هذه الرمال
اكين املä العمويم البحري، املä العمويم البحري مت املنع فيه منذ 
سـنوات، واملä العمويم البحري وزارة التجهزي والنقل يه اليل كترشف 

، وتنخربمك ورصحت بذÛ عدة مرات، ال يوجد أي ترخيص دÄل عليه
اسـتغالل املä العمويم من أجل اسـتخراج الرمال، هاذي مسأã، ولكن 
اكنت األرايض دÄل اخلواص، أرايض دÄل اخلواص البعض مهنا مä خاص 
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املä (دÄل اMوã والبعض مهنا مä خاص دÄل اخلواص، هاذ الصنفني 
Mل اÄل اخلواصاخلاص دÄاخلاص د äوامل ãمت املنع فهيا بناء عىل هاذ ) و

  . املنشور دÄل السـيد الوزير األول
إذن هاذي مسأã <مة جدا، يعين يف املنع من اسـتغالل الرمال من 

  . بان الرمليةث الشواطئ أو من الك 
كذÛ مت اإلقرار بإلزامية احلصول املسـبق عىل املوافقة البيئية قبل 

 ¨سـتغالل، حبيث أنه دخول القانون للتنفيذ دÄل احملافظة عىل الرشوع يف
البيئة واملراسـمي املتعلقة به، جعلت عىل أنه مبا أنه مقلع هو است�ر ولك 
است�ر خصو تمت املوافقة البيئية وحيصل عىل املوافقة البيئية، اكين دامئا واحد 

 عىل البيئة، واليل كتشوف دراسة اجلودة ودراسة احملافظة عىل البيئة والتأثري
واش  ؟هاذوك الشـهبات اليل تلكمتو علهيا، واش اكين تأثري عىل الساكن

اكين تأثري عىل البيئة؟ وإذا اكين يش تأثري عىل البيئة، اللجنة اليل كتوافق، 
اليل كيرتأسها العامل عىل لك إقلمي، تيخصها ترفض أو تطلب يعين تقوميات 

  .يف اإلصالح
 إىل التغيري دÄل القانون اجلنايئ األخري اليل جعل عىل أن وأخريا، كنشري

رسقة الرمال أصبحت جرمية، ومت إدخالها يف قانون اÝي هو يعين هو يف 
  . طور املصادقة من طرف الربملان

تلمك يه بعض اإلجراءات اليل قامت هبا احلكومة وهناك إجراءات 
  . يري املقالعأخرى يعين تتطرق إىل اجلانب ¨قتصادي دÄل تسـ 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار للتعقيب عن جواب 

  .السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

كنشكرو السـيد الوزير عىل اجلواب دÄلو، اليل فعال لك هاذ 
Ûل السـيد الوزير األول اإلجراءات اليل اختذهتا الوزارة، كذÄاملنشور د 

السـيد الوزير، نالحظ أن اإلسـتغالل املفرط  لتنظمي هاذ القطاع، إال أنه
وكذÛ ¨سـتفادة اليل كيسـتافدوا املسـتغلني لهاذ املقالع، هام وحدمه اليل 
حيظوا حبصة األسد، يف غياب ¨سـتفادة دÄل امجلاعات احمللية، اليل احلصة 

  .خيل دÄل املقالع حصة جد هزيTدÄلها من املدا
واملؤسف وهو أن هاذوك الشاحنات كتحمل أكرث من امحلوã دÄلها 
وكتسامه يف ختريب الشـبكة الطرقية دÄل امجلاعات اليل فعال كتكون 
جامعات ضعيفة، واملداخيل كتكون مداخيل جد هزيT والمكية اليت 

ما كتسـتافد والو، حىت يش تسـتخرج من املقالع كتكون مكية كبرية، وامجلاعة 
  .حاجة من هاذيك املداخيل دÄل هاذ املقالع، املسـتفيد الوحيد هو املسـتغلني

اليل كنطالبو، السـيد الوزير، وهو أن هاذ ¨متياز معطي، ولكن 

املسـتغلني يسامهوا يف البنية التحتية ويف التمنية دÄل امجلاعة، ويف هاذ الطرق 
ؤدية للمقالع اليل كتكون عىل حساهبم، ولكن املؤدية، ليست فقط الطرق امل

لك الطرق اليل برتاب امجلاعة اليل كمتر مهنا هاذ الشاحنات وكتجعلها يف 
واحد الوضعية مزرية وكتحمل امجلاعة العبء دÄل اإلصالح دÄلها وال دÄل 

  . البناء دÄلها من جديد
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الوزير لمك تعقيب؟ تفضلوا السـيد . ستشارشكرا السـيد امل 

  .الوزير

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
 ãوMل ¨متياز، ¨متياز تيكون إذا اكنت اÄأوال برسعة هاذ اجلانب د
كتعطي واحد األرض اليل دÄلها، وتتسلمها لواحد الشخص ألسـباب هتمها، 

مداخيل متعددة وكبرية  وهذاك الشخص تيسـتغل هاذوك الرمال، وكينتج مهنا
بدون است�ر، هاذ اجلانب هذا إذا اكن تيكون عن طريق منح أرض دÄل 
اMوã، وقلت لمك ف� سـبق عىل أنه دورية السـيد الوزير األول منعت تسلمي 
األرايض دÄل اMوã، سواء اخلاصة مهنا وحىت منع األرايض دÄل اخلواص يف 

  .  دÄل ¨متياز أ� جاوبتك فهيا بوضوحإذن املسأã. اسـتغالل هذه الرمال
اليل تيبقى، أ� تنظر إىل املسائل دÄل املقالع اكست�ر، السـيد تيجيب 

 50وال  40وال  30األرض دÄلو تيرشهيا وال تيكرهيا وتيدير است�ر دÄل 
وهذا، وتيلزتم ) le concasseur(مليون دÄل اMرمه، وتيجيب اآلليات و

دÄل املقلع، وتيجيب دفرت التحمالت دÄل البيئة، هاذو هام  بدفرت التحمالت
املقالع القانونية اليل تيمت فهيا الرتخيص من طرف السـيد العامل يف إطار 

  .حمللية، إذن ها اإلطار القانويناللجنة ا
�لنسـبة للمداخيل دÄل امجلاعات، يعين القانون تيقول يعين أنه تيخصها 

درامه للك مرت مكعب، وتيخص تكون  9إىل  6 ختلص هاذ املقالع ما بني
املتابعة دÄل المكيات، وهذا أشغال دÄل جلنة املتابعة اليل اكينة عىل 
املسـتوى احمليل، وإذا اكنت يش جامعة كتشوف بأن عندها يش حق ما 
موخوذش، تميكن لها تطلب يعين ¨فتحاص دÄل المكيات، عىل املسـتوى 

و عىل املسـتوى املركزي عند الوزارة، وتميكن لنا احمليل Mى السـيد العامل أ
  . نديرو تقرير ونشوفو أشـنو يه المكيات اليل مت اسـتخراا

 ،ãأخريا، �لنسـبة للطريق وعدم احرتام قانون السري واإلفراط يف امحلو
يف كناش التحمالت اآلن تنعملو عىل إجبار لك مقلع �ش جيهز املقلع بواحد 

س امحلوã دÄل لك شاحنة، ويكون نرش دÄل املعطيات املزيان �ش يمت قيا
�ش نتأكدو دامئا عىل أنه ما كتخرج من املقالع إال الشاحنات اليل كتحرتم 

  . امحلوã القصوى
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد وزير التجهزي والنقل، كام نشكره عىل مسامهته معنا يف 

  . األسـئT هذه اجللسة هبذه احلصة الوافية من
ننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 
حول تدبري اÉزو�ت ¨حتياطية، للفريق الفيدرايل، واللكمة ألحد السادة 

  .أعضاء الفريق لتقدمي السؤال، اللكمة لألسـتاذ الرغيوي

        ::::املستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  لسـيد الرئيس،ا
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون،
يعكس إنشاء اÉزو�ت ¨حتياطية للمنتوجات البرتولية احلرص عىل 
. السالمة والوقاية من األزمات اليت ميكن أن تؤثر عىل الزتويد العادي للبالد

د األورويب والواكã ويقاس اÉزون بعدد األÄم ¨حتياطي، حفسب ¨حتا
يوما عىل التوايل من ¨سـهتالك أو  90اMولية للطاقة يقدر هذا اÉزون ب

  .¨سـترياد
و�لنسـبة للمغرب ينظم اÉزون ¨حتياطي اÝي جيب ¨حتفاظ به من 
طرف مصايف التكرير واملوزعني ومراكز التعبئة بقرار وزير الطاقة واملعادن 

  . املتعلق �Éزو�ت ¨حتياطية 1979فرباير  17املؤرخ يف  76/393رمق 
وهكذا، جيب عىل املصايف ¨حتفاظ مبخزون احتياطي من البرتول 

يوما من مبيعاهتا من املنتوجات البرتولية، كام جيب عىل  30اخلام يعادل 
املوزعني ¨حتفاظ مبخزون يعادل مرتني ونصف املتوسط الشهري من 

  . يوما 75، أي مبيعاهتا يف السوق احمللية
منح  1976تقرر سـنة  دأما ف� خيص متويل اÉزو�ت ¨حتياطية، فق

للرشاكت اليت كونت خمزوهنا ¨حتياطي، إال أن هذا النظام  %0,7خصم 
المتوييل مل يمت العمل به، حبيث أن مجيع الرشاكت مل حترتم الزتاماهتا، ويف سـنة 

1981 �ت، سيمت تعليقه ف� بعد سـنة مت إنشاء هامش خاص لمتويل اÉزو
97 .  

إىل سـنة  81ولقد وصل املبلغ احملصل من هذا الهامش منذ إحداثه سـنة 
مليون درمه اÝي دفعته  410مليار درمه، وبعد خصم مبلغ  3,2ما قدره  97

رشاكت التوزيع إىل صندوق املقاصة نتيجة عدم احرتا<ا للمقتضيات اخلاصة 
  .مليار درمه 2,8املبلغ الصايف Mى املوزعني �Éزون ¨حتياطي، يصبح 

  السـيدة الوزيرة، 
ÛÝ، نسائلمك عن اإلجراءات العملية اليت قامت هبا أو سـتقوم هبا 

مليار درمه لفائدة اخلزينة العامة للمملكة املتعلق  2,8وزارتمك السرتداد مبلغ 
ت طبقا ملقتضيا �97لهامش اخلاص املتبقى Mى رشاكت التوزيع منذ 

  .وتوصيات اCلس األعىل للحسا�ت املتعلقة هبذا املوضوع
  .وشكرا

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

        ::::السـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنخخخخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة الوزراء،
  ستشارون احملرتمون،السادة امل 

يف البداية، بغيت نذكر بأن اÉزو�ت ¨حتياطية تعترب أحد احملاور 
األساسـية لإلسرتاتيجية النفطية الوطنية، كام أن وزارة الطاقة واملعادن واملاء 
والبيئة تعطي أمهية كربى للمخزو�ت ¨حتياطية نظرا ل�ور املهم اÝي تلعبه 

  .ملواد البرتوليةيف تأمني تزويد البالد �
أما ف� خيص مسـتوى اÉزون ¨حتياطي ببالد�، فتجدر اإلشارة إىل 

غشت  8أنه حمدد حسب قرار وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة بتارخي 
يوما عند املصفى  30يوما من املبيعات يف السوق اMاخيل،  90يف  2008

 90وهو نفس املسـتوى، أي  يوما عند رشاكت التوزيع ومراكز التعبئة، 60و
 ãي حيدده ¨حتاد األورويب والواكÝيوم، من ¨سـهتالك أو ¨سـترياد ا

  .اMولية للطاقة �لنسـبة للمخزون اإلسرتاتيجي
عند  ىأما ف� يتعلق �لهامش اخلاص بمتويل اÉزو�ت، فإن املبلغ املتبق

اليا عند هذه مليار درمه، واÝي يوجد ح 2,3رشاكت التوزيع يصل إىل 
الرشاكت عىل شلك خمزون من خمتلف املواد النفطية، وتقوم مصاحل وزارة 
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة مبراقبة دورية، مرتني يف الشهر، للتأكد من توفري 

  .هذا اÉزون Mى الرشاكت
وأود أن أشري أيضا يف هذا الصدد أن وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

هنت يف هذه األسابيع القليT دراسة جديدة خمتصة بقطاع النفط قد أ
 "سـياسة ختزين املواد البرتولية" :�ملغرب، ومشلت هذه اMراسة حمورين

  . "احلاكمة يف قطاع النفط"و
وقد خلصت هذه اMراسة يف اقرتاح سـياسة جديدة للتخزين، هتدف إىل 

سـيعمتدها قطاع الطاقة  توجيه اخليارات واإلسرتاتيجيات والقرارات اليت

واملعادن إلجناح سـياسات عقالنية وم§سكة عىل املدى القصري واملتوسط 
  . والطويل

وسوف ترتمج هذه السـياسة عرب قواعد جديدة للمخزون اإلسرتاتيجي 
للمواد البرتولية، وحتسني قدرات املغرب عىل مواة أي أزمة عاملية، ميكن 

  .بالد� �ملواد البرتوليةأن يكون لها تأثريا عىل تزويد 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد . شكرا للسـيدة الوزيرة
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  .رئيس الفريق للتعقيب

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

ميكن نفهمو من اجلواب دÄل السـيدة الوزيرة أنه مل يمت اسرتداد مبلغ دÄل 
مليار دÄل اMرمه،  2,3اليل قلنا احنا نتاع مليار درمه، أنمت تقولوا لنا  2,8

معناه أن إحدى التوصيات نتاع اCلس األعىل للحسا�ت مل تطبق، وهذا 
 . يثري إشاكلية حقيقية

ففي الوقت اليل احلكومة لها مبالغ مالية عند واحد اCموعة من 
مليار  3,5نضيف يف هذا اإلطار املؤسسات، خصها تقوم �سرتدادها، غادي 

درمه احملصل من طرف رشكة سامري، واحملصل من طرفها بصفة أيضا خمالفة 
لعقد اخلوصصة عىل الفرتة احملددة إلجناز خمطط التمنية، واملمتد من يوليوز 

، كنلقاو السـيد وزير ¨قتصاد واملالية كمييش لواحد 2002إىل يونيو  1997
العدد دÄل الصناديق اMولية لالقرتاض أو تلتجئ  العدد نتاع اMول وواحد

اMوã أو احلكومة إىل بيع بعض احلصص دÄولها يف بعض املؤسسات يف 
  ". املال السايب تيعمل الرسقة" إطار اخلوصصة، كيف تيقول املثل املغريب 

من املفروض عليمك، السـيدة الوزيرة، وعىل احلكومة أن تطبق توصيات 
لحسا�ت اÝي وقف عىل مجموعة من ¨ختالالت، ÛÝ اCلس األعىل ل 

نعتقد أن هذه التوصيات ما كتدارش �ش تبقى يف الرفوف، كتدار من أجل 
  . احلاكمة، من أجل ترشـيد معل احلكومة ف� خيص هذه اCاالت

  . شكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ةشكرا للسـيد املستشار، لمك التعقيب السـيدة الوزير 

        : : : : السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
حبال اليل جاء يف األجوبة دÄيل، التخزين ¨حتياطي كيخصو يوصل 

مليار دÄل اMرمه اليل �قية متواجدة عند رشكة  2,8يوم، واليوم هاذ  90ل
يوما، وعىل عاتق اMوã �ش تكون، ألن هذه مسؤولية  20ثل التوزيع كمت 

اMوã �ش يكون عند� التخزين، وحبال اليل قلت اMراسة اليل مقنا هبا 
أعطتنا توجهيات اليل غادي ميكن لنا خندمو علهيا يف القريب العاجل �ش 

ريبا مليار درمه تق 5نؤسسو هاذ التخزين بصفة تدرجيية، ألننا غادي حنتاجو 
يوما بعد ما نعاودو أيضا إعادة  �90ش نواكبو احلاجيات و�ش نوصلو ل

فهذه . الرتكيبة وندخلو مرة أخرى ذاك الهامش اخلاص لمتويل اÉزو�ت
  . اMراسة كنعملو علهيا حاليا �ش خنرجو �حللول املناسـبة ملواكبة هاذ اÉزون

جد <م يف القطاع 6نيا، بغيت نذكر بأن رشاكت التوزيع كتلعب دور 
البرتويل، برشاء املواد، �لتخزين دÄلو و�لتوزيع دÄلو عىل الصعيد الوطين، 
ومبا أن كيكون دامئا التعطال يف التسديد دÄل صندوق املقاصة اجتاه 

مليار دÄل اMرمه،  10احلاجيات دÄهلم، هام راه كيسالوا اليوم ل�وã تقريبا 
رقام كيتبني بأن حىت عىل اMوã مسؤولية يف ففي املقارنة ما بني هاذ األ

  . تسديد اMيون دÄلها اجتاه هذه الرشاكت
مليار دÄل اMرمه كرناقبوها شهرÄ، وراها  2وأؤكد مرة أخرى بأن هاذ 

داخT مضن التخزين اليل خصو يكون، واليل املسـتوى دÄلو غادي نعملو 
  . �ش نزيدو نطلعوه أكرث يف املسـتقبل

  . وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيدة الوزيرة، كام نشكرمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ننتقل إىل السؤال األخري يف جلستنا هذه وهو موجه إىل السـيد وزير 
العدل حول ¨ختالالت اليت رصدها تقرير اCلس األعىل للحسا�ت لسـنة 

 عطاش، عبد اإلاله عبد هللا: ، للمستشارين احملرتمني السادة2008
  . احللوطي، محمد الرماش، اللكمة لألسـتاذ عطاش لبسط السؤال

            ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
بسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا عىل سـيد� محمد وعىل آ� وحصبه وسمل 

  . تسل�
  السـيد الرئيس،

  السـيدEن الوزيرEن،
  السـيد الوزير احملرتم، 
د الوزير، السـيد الرئيس، سؤال قدمي جديد متجدد، هاذ السؤال، السـي

طرح ويطرح اآلن وسـيطرح مسـتقبال، وسيبقى مطروحا �سـمترار إىل حني 
أن تأخذ حماربة الفساد وحمامكة املفسدين وإرجاع أموال الشعب املهنوبة 

  . جمراها احلقيقي
ش سابقا اكنت احلكومة تتذرع بعدم املعرفة، وما اكينش تقارير وما اكين

كذا دÄل ملفات الفساد، أما اآلن فقد زمكت األنوف من هول ما رسق، 
ومن هول ما هنب من ماليري اMرامه اليل يه أموال وعرق جبني الشعب، 
واÝي فضحه بقوة يه التقارير وجلان املؤسسات دÄل احلكومة، خاصة ما 

  .2007تضمنته تقارير اCلس األعىل للحسا�ت منذ 
ما يه اإلجراءات اليت ستتخذوهنا حملامكة من  :سـيد الوزيرÝا، نسائلمك ال 

ثبت يف حقه ما ذكر� وتفعيل آليات احملاسـبة لطمأنة املواطنني أن هناك فعال 
أن هناك عهدا  ،تغيريا حقيقيا وإجراءات ملموسة لبناء الثقة ورسائل واحضة

اك جديدا يف إطار دسـتور جديد يوقف نزيف الفساد، ويقنع الناس بأن هن
  مفتوحة لألمل أمام املغاربة؟  ةجديد اآفاق

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، واللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عن 

  .السؤال
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        ::::السـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدلالسـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدلالسـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدلالسـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  مني،حرضات السادة املستشارين احملرت 

حقيقة أن السؤال طرح عدة مرات، وأعتقد اجلواب سأجيب عدة 
عىل لك حال رمبا يف هذه . مرات، وال أعتقد أن هذه سـتكون املرة األخرية

  . اMورة رمبا سـيكون هو اجلواب األخري هو اجلواب املتكرر
تعلمون، حرضات السادة األفاضل، بأن اCلس األعىل للحسا�ت 

ضائية، تتعلق �لتأديب املتعلق �ملزيانية والشؤون املالية ميارس أوال <ام ق
�لنسـبة للك موظف أو مسؤول أو عون بإحدى األزة اخلاضعة لرقابة 

  . اCلس، إذا تعلق األمر �رتاكب خمالفات حمددة يف مدونة احملامك املالية
س وإذا تعلق األمر بأفعال جير<ا القانون، فإن الوكيل العام Mى اCل

ومبجرد توصل وزير العدل . األعىل للحسا�ت يرفع األمر إىل وزير العدل
بتقرير اCلس األعىل للحسا�ت، وكذÛ بكتاب الوكيل العام Mى اCلس 
 zاألعىل، فإن األمر حيال يف احلني وفورا عىل النيابة العامة اليت غالبا ما حتي

  . عىل الرشطة القضائية لتجري البحث فيه
ن أن يطلب من وزارة العدل، كوزارة ملكفة بتتبع هذه امللفات، أن ال ميك

تفعل أكرث من هذا يف هذا املسـتوى، ولكن تتبع امللفات بعد أن حتال عىل 
النيابة العامة، وعند� يف ديوان الوزير مستشار ملكف <مته فقط تتبع 

  . القضاÄ املتعلقة مبا يسمى �لفساد املايل
: ملف، تتوزع اكلتايل 17عىل وزارة العدل  ، أحيل2010فقبل سـنة 

ف� يتعلق مبآلها، ملفان وقع حفظهام، ملف واحد الزال قيد البحث عند 
ملفات توجد  7ملفات توجد عند قضاة التحقيق، و 3الرشطة القضائية، 

إذن هذه . ملفات بصفة هنائية 4، 17رهن احملامكة، وحمك من هذه امللفات 
  . اها الطبيعي والعاديالقضاÄ لكها أخذت جمر 
 5ملف،  11، فقد توصلت وزارة العدل ب 2010أما �لنسـبة لسـنة 

أحيلت عىل قضاة  3ملفات توجد قيد البحث Mى الرشطة القضائية، و
  . ملفات يه موضوع حمامكة حاليا 3التحقيق، و

ملفات، لكها  5، توصلت وزرة العدل ب )2011(أما يف السـنة األخرية 
  .ابطة القضائية إلجراء األحباث والقيام �لتحرÄت الرضوريةحماã عىل الض

وتعلمون، حرضات السادة األفاضل، بأننا قد قدمنا لهذا الربملان نص 
ترشيعي، ميكن من إحداث حمامك متخصصة أو ات متخصصة يف النيابة 
 Äالعامة ويف التحقيق ويف القضاء اجلالس، ملكفة هبذا النوع من القضا

  .لبت فهياللترسيع �
  .وشكرا

        ::::السد رئيس اجللسةالسد رئيس اجللسةالسد رئيس اجللسةالسد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين للتعقيب عىل 

  .جواب السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماشاملستشار السـيد محمد رماش
  . شكرا، السـيد الوزير احملرتم، عىل اجلواب

بعد التحية للسـيد الرئيس واإلخوة واألخوات املستشارين، كنأكدو من 
د الوزير احملرتم، أن هذا السؤال الراهنية دÄلو كرتتبط، كام يعمل جديد، السـي

امجليع، �لظروف اآلن و�لشعارات، وبلك وضوح، املرفوعة هو إسقاط 
  .الفساد بلك ما حتمل اللكمة من معىن

نعتقد مجيعا أن مواة هذا الفساد يه مسؤولية امجليع، األحزاب، 
Û، السـيد الوزير، اMسـتور اجلديد وÝ. الوزارات املسؤوã، لك من موقعه

جاء بآليات، مهنا تعزيز احلاكمة اجليدة و�ب خاص �Cلس األعىل، معناه أن 
هل فعال دقت ساعات احلسم لبداية : ¨جتاه اآلن والسؤال املطروح

  احملاسـبة واحملامكة للملفات؟ 
القضاÄ  ما ذكرمتوه، السـيد الوزير، من ملفات، أ� يف تقديري قليT حبجم

املطروحة وبعدد امللفات اليت قدمت، و�لتايل هنا رمبا نقاش، واكن دامئا 
هل ممكن، خاصة كام نعرف يف القانون اجلنايئ، أن السـيد الوكيل يرفع : يطرح

مبارشة، يتابع امللف مبجرد أن يتناىه إىل مسعه شكوى، وخاصة وأن هذه 
  تقارير معروفة وواحضة؟

عن تقارير اكCلس األعىل، ولكن كذÛ يف إطار �ملناسـبة، حنن نتلكم 
الشفافية ندعو إىل تقارير أخرى جيب أن ترفع اكلتقارير اخلاصة �ملفتشـية 

  . العامة للاملية، اليت ال يسمح بتعمميها، إضافة إىل افتحاصات أخرى
  :وÛÝ، يف الهناية، السـيد الوزير، نقول حتتاج إىل

ة ترخس Mينا مجيعا واجب املراقبة أوال، إرادة حقيقة، معناه عقيد
  واحملاسـبة ليك تصبح ثقافة وسلوك Mى املواطن؛

  6نيا، مهنجية جديدة نتعاطى معها؛
6لثا، اإلرساع يف متابعة امللفات القامئة، السـيد الوزير، ليك نرجع الثقة 

 .إىل املواطن
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
هناÛ تعقيب للسـيد الوزير،  شكرا السـيد املستشار، واللكمة إذا اكن

  .تفضلوا

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  السـيد الرئيس،

أ� متفق مع السـيد املستشار، غري قل يل أشـنو يه الوسـيT؟ ماذا تريد 
مين أن أفعل أكرث من هذا؟ ولكن حنن نتتبع امللفات �لترشيع املوجود حاليا، 

حلرضاتمك بأنه يف  �لوسائل املوجودة حاليا، نتتبع امللفات بلك دقة، وقلت
  . ديوان الوزير يوجد مستشار ملكف بتتبع القضاÄ املتعلقة �لفساد املايل

أكرث من هذا، من الصعب، ولكن تعرف بأنه القضاÄ معقدة، وال ميكن 
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إحاã تقارير اCلس األعىل للحسا�ت مبارشة عىل اجللسة ألنه حتتاج إىل 
ية، ألن رمبا إذا أحلناها عىل متحيص وتدقيق والبحث عن الو6ئق الرضور 

حالها، إذا أتت من اCلس األعىل للحسا�ت وأحيلت عىل اجللسة، رمبا 
من القضاÄ ستمت فهيا الرباءة ألن اÉالفات املالية ليست يه  90%سرنى بأنه 

  .اÉالفات اجلنائية
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
. عنا يف هذه اجللسةشكرا للسـيد الوزير، كام نشكرمك عىل مسامهتمك م 

وقبل أن أرفع اجللسة، أريد التذكري بأن لنا جلسة للترشيع مبارشة بعد هذه 
  . اجللسة برئاسة السـيد رئيس اCلس

Tصصة لألسـئÉورفعت هذه اجللسة اTصصة لألسـئÉورفعت هذه اجللسة اTصصة لألسـئÉورفعت هذه اجللسة اTصصة لألسـئÉورفعت هذه اجللسة ا. 


