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 بعد املائة عشر ةينالثاحمضر اجللسة 
 

 (.م4164 نونرب 5ه )0440 صفر 62 االثنني :التاريخ

 .نوابلرئيس جملس ال اخلامس النائب حممد والزين السيد: لرائسةا

لساعة ابتداء من ا ةقدقي مخسة ومخسونثالث ساعات و  :التوقيت
 .ةمسااخلوالدقيقة مساء  ةالثالث

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  جدول األعمال:
 احلكومية التالية:

  التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ وزارة 
 ؛الوزارة املنتدبة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية  
 ؛ لشوون العامة واحلكامةالوزارة املنتدبة املكلفة اب 
 ؛إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة  
 املدين لعالقات م  الربملان واتجمتم الوزارة املنتدبة املكلفة اب. 

 :السيد حممد والزين، رئيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 الوزراء احملرتمون، السادة

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إيال كان ممكن األخوات واإلخوان النواب والنائبات يلتحقوا 
 .ابألماكن دايهلم

من الدستور وعمال مبقتضيات النظام  444طبقا للفصل 
الداخلي تجملسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة الشفهية ملراقبة العمل 

سواال شفهيا موزعة  14ل األعمال اليوم احلكومي. ويتضمن جدو 
املاء، و  واللوجستيكعلى القطاعات التالية: التجهيز والنقل 

القطاعات املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية، الشوون 
العامة واحلكامة، إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة 

ا وليس   املدين، وأخري املدينة، قطاع العالقات م  الربملان واتجمتم
 .آخرا القطاع املكلف ابلتنمية املستدامة

اإلخوان املصورين إذا امسحتو، قلت اإلخوان املصورين إيال 
 .مسحتوا

يف البداية نستم  إىل املراسالت الواردة على الرائسة، 
 .فليتفضل السيد أمني اتجملس لتالوهتا مشكورا

 :السيد السالك بولون أمني اجمللس

 السيد الرئيس،شكرا 

توصل مكتب جملس النواب من السيد رئيس احلكومة 
 :مبشاري  القوانني التالية

 حول  االتفاقيةيوافق مبوجبه على  11.41 مشروع قانون رقم
املساعدات اإلدارية املتبادلة يف اتجمال اجلمركي، املوقعة ابلرابط 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  6441يونيو  64يف 
 .مجهورية دومينيكان

  بشأن  االتفاقيةيوافق مبوجبه على  11.41مشروع قانون رقم
بني  6441 يونيو 64 اخلدمات اجلوية املوقعة ابلرابط يف

 .كة املغربية وحكومة مجهورية دومينيكانحكومة اململ

نوفمرب  5أكتوبر إىل  66كما توصلت الرائسة ما بني 
جواب  16سوال كتايب،  000سوال شفوي،  411ب  6441
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على األسئلة الكتابية، ومت سحب سوال كتايب واحد، شكرا السيد 
 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد األمني،

 اب احملرتمون،السيدات والسادة النو 

نه أ قبل الشروع يف جدول األعمال، أخرب اتجملس املوقر
من النظام الداخلي تجملس النواب،  120تطبيقا ملقتضيات املادة 

ويف نطاق احلرص على تطبيق مدونة السلوك واألخالقيات 
الربملانية، فقد أعد مكتب اتجملس دليال عمليا يتضمن تفسريا 

ومضموان، وابقي مقتضيات النظام وشرحا ملدونة السلوك شكال 
الداخلي ذات الصلة، وقد عرضت هذه املدونة على السيدات 
ا والسادة رؤساء الفرق واتجمموعة النيابية هبدف التعريف مبقتضياهت

 .والشروع الفعلي يف تطبيقها وبه وجب اإلعالم

 حضرات السيدة والسادة،

 نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول
املاء، و  واللوجستيكأعمالنا ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل 

، السوال األول عن 42ونرحب ابلسيد الوزير، عدد األسئلة 
سياسة بناء السدود للسيدات والسادة النواب األفاضل من فريق 
التجم  الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السوال مشكورا، 

 .تفضل السيد النائب

 :أجنارالنائب السيد إيدار 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السادة النواب احملرتمون،

نسائلكم السيد الوزير عن برانمج فيما خيص بناء السدود 
إضافة جمموعة من جهات ومناطق اململكة خاصة جبهة مراكش 
آسفي، وذلك من أجل التقائية الربانمج الكبري، كربانمج املغرب 

 .إطار احلفاظ على األمن الغذائي واملياه؟ وشكرا األخضر يف

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم، الكلمة السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السادة النواب،

السيد النائب، غري خاف عنكم أن السياسة دايل 
جا السوال دايلكم يطرحها هي سياسة ممتدة منذ السدود اللي 

عهد احلسن الثاين، هللا يرمحو، ومستمرة إىل اآلن وستستمر إن 
 400شاء هللا يف املستقبل، الرصيد الوطين للسدود الكربى يناهز 

سد كبري يوجد يف طور اإلجناز،  41سد، اآلن عندان حوايل 
آلن بيعة احلال، اسد وحبرية تلية، وبط 655وعندان ما يزيد على 

هاد السدود برجمتها ختض  إىل املخطط الوطين للماء، وأتخذ بعني 
 اإلعتبار املخططات التوجيهية للتهيئة املندجمة للموارد املائية على
مستوى األحواض املائية، وكانت هناك تعليمات دايل جاللة 

حول برانمج أولوي، اآلن نشتغل  6441أكتوبر  6امللك، يف 
عرض إن شاء هللا، قريبا على جاللة امللك، اللي غتكون عليه وسي

فيه بطبيعة احلال واحد العدد دايل السدود أخرى ستربمج إبذن 
 .هللا، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

3 

 :النائب السيد إيدار أجنار

ينا نفهمو  اللي بغشكرا للسيد الوزير على التوضيح، غري
السيد الوزير أنه كاين عدد دايل السدود كنسمعو أنه مربجمة، 
الدراسة موجودة، ولكن يف أرض الواق  ما كايناش، كسد واد 
غدات يف إقليم احلوز، هاد سنوات كنطالبو به ابش يكون وما  
كاينش ومسعنا أنه كاينة دراسة كسد موالي ابراهيم اللي هو راه 

ت الللي تسبب فيها، كاين سد انكان، كاين سد شفتو الفيضاان
اوريكة، كاين سد حنضور بزاكورة، هاد السدود كاملني كنسمعو 

 ..أنه كاينني يف الربانمج، وراه بّلي هم يف الدراسة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ 
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيس،

سوال موجهة  42سوال،  14السيد الوزير، من أصل 
خمصصة هلاد القطاع، وهنا   %56هلاد القطاع، أكثر من تقريبا 

كتبان األمهية دايل مجي  الفرق يف عالقتهم هباد القطاع، وابلتايل 
أبدأ ابملاء، هناك مناطق فيها وفرة من املاء، ولكن الربجمة دايل 

عام كما هو احلال  45عام  64فيها كالم هادي كان  السدود
إبقليم اتوانت سد على واد أمزاز ما بني مجاعة سيدي خمفيي 
ومتزكاان، سد بداية غفساي على واد أوراي، سد على واد ورغى 

 بباب وندال سد سيدي عبو، أين وصلت هذه املشاري ؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل السيد النائب

 

 :النائب السيد احلسني حريش

السيد الوزير احملرتم، كما تعلمون عرفت منطقة والد داحو 
مجاعة والد داحو بعمالة إنزكان آيت ملول فيضنات متتالية منذ 

وخلفت خسائر  6441-6440-6444-4112سنة 
ترتاوح بني البشرية واملادية اجلسيمة، وقد زرمت كمسوولني 

ذه املنطقة وكان هناك التزام حكوميني وعدد من الوزراء ه
للمواطنني يف عني املكان بتشييد سد هاللة على واد أورغى 
ونتيجة لتأخر تشييد هاد السد وكذلك مشروع القناة الصارفة يف 
هذه املنطقة يتكبد املواطنني الكثري من اخلسائر كل سنة وم  كل 
أمطار، وطبعا إضافة إىل اخلوف والرعب الذي يعيشون فيه، 

ركم كذلك السيد الوزير أن هناك احتقان اجتماعي وأن نذك
املواطنني سبق أن خاضوا اعتصاما مطوال مل ينسحبو منه إال ابلتزام 

 .احلكومة بتشييد هذا السد

 :السيد رئيس اجللسة

 .النائبةشكرا، تفضلي السيدة 

 :النائبة السيدة زينب قيوح

اللة هيف نفس السياق السيد الوزير، غنسولوكم على سد 
املبين على أوركة، كل سنة منني كتجي األمطار وكيكونو 
الفيضاانت كتضرر املناطق من اشتوكة آيت ابها من والد داحو 
التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، مجاعة الكفيفة التابعة لتارودانت 
وكل مرة كيكونو الضحااي مها املواطنني من أرواح بشرية، فيضاانت  

حية والغري الفالحية، املاشية كتمشي، كتجرف األراضي الفال
فالسيد الوزير هللا جيازيكم خبري راه عيينا ما نتسناو، هاد السد راه 

 .من األولوايت، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب احملرتم
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 :النائب السيد عادل السباعي

الدان بالسيد الوزير، الكل جيم  على أمهية الثروة املائية يف 
واخلصاص اللي عندان يف البالد، والتوجيهات امللكية اللي كتحثنا 
على احلفاظ على هذه الثروة، هناك واد مهم مير عرب جهة مراكش 

بة ماليني األمتار املكع آسفي، اللي هو واد اتنسيفت، وحيمل
للمحيط، فنطالبكم السيد الوزير بناء السد اللي كنتوا درتوا 

 .د اآلن ما زال ما عرفش الوجود دايلو، شكراالدراسة دايلوا حل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، اجلواب السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدات والسادة النواب على اهتمامهم بطبيعة 
احلرقة اليت يبدوهنا على هاد املوضوع دايل السدود احلال، وعلى 
ألن السدود غري خاف على السادة والسيدات  بشكل عام،

النواب أهنا متكن بالدان من تعبئة املياه السطحية، خاصة وحنن 
نعيش يف مرحلة اللي تتعرف واحد العدد من التغريات املناخية، 

ور ة اآلن يف ططيب قلت عندان واحد العدد دايل السدود مربجم
سد كبري وهتم عدد من اجلهات دايل اململكة  41 اإلجناز كاين

وقلت أننا اآلن نشتغل على برانمج أولوي، انتما تبعتوم تعليمات 
، 6441 أكتوبر 6جاللة امللك، يف اتجملس الوزاري دايل 

واالشتغال اللي مت بعد ذلك برائسة السيد الرئيس احلكومة اآلن 
ة انتهى، احنا تنتكلموا على تقريبا من الفرت  هاد العمل تقريبا

مليار درهم اللي  442 ، حوايل6462إىل  6441 دايل
السادة والسيدات  غتخصص هلاد السدود، وتيمكن يل نطمأن

سد صغري وسد تّلي اليت  4444النواب أن عندان اآلن حوايل 

ستشمل مجي  اجلهات واملناطق دايل اململكة، وعندما سيعرض 
غادي جني، إن شاء هللا، تجملس النواب، يف اللجنة املعينة  الربانمج

ألعطي للسيدات والسادة النواب كافة التفاصيل على الربجمة 
الزمنية هلذه السدود وعلى التعبئة املالية اللي غادي تكون، فيما 
يتعلق ب..، وهذا جييب تقريبا على األسئلة اللي تطرحت على 

للسادة النواب أن واحد العدد جمموعة من اجلهات ونقدر نقول 
دايل املقرتحات دايهلم راه موجودة، بطبيعة احلال، خصنا غري 
ننتبهو لواحد املسألة، هو أنه عندما تكلم السادة النواب على سد 
هاللة، أان شخصيا ما زرتو ما درت فيه التزام، ابش تكون األمور 

دة اواضحة، لكن هاد السد هذا مطروح واإلشكال تيعرفوه الس
النواب، عندان إشكال غيكون مطروح دايل نزع ملكية اللي غادي 
يرتب واحد العدد دايل التكاليف اإلضافية، حنن اآلن بصدد 

 .معاجلته م  السلطات احمللية وم  خمتلف املتدخلني

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على هذه اإليضاحات، منر إىل 
ملتخذة ا االستعجاليةابإلجراءات السوال الثاين وهو سوال متعلق 

 لفك العزلة عن ساكنة املناطق اجلبلية والقروية النائية املعزولة، اليت
تشهد تساقطات ثلجية مكثفة للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق التجم  الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مولود بركايو

 شكرا السيد الرئيس،

تخذة امل االستعجاليةالسيد الوزير، اشنو مها اإلجراءات 
 لفك العزلة عن ساكنة املناطق اجلبلية والقروية والنائية املعزولة اليت

 تشهد تساقطات ثلجية مكثفة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجلواب لكم السيد الوزير
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السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :اءوامل

 شكرا السيد الرئيس،

لفك  ةاالستعجاليبطبيعة احلال املوضوع دايل اإلجراءات 
العزلة عن ساكنة املناطق اجلبلية والقروية، السادة النواب تيعرفو 
أن املوضوع سنواي، بطبيعة احلال، يطرح لدى وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء ماشي بوحدها، كاين، بطبيعة احلال، وزارات 
أخرى تدخل على اخلط، كاين وزارة الداخلية، كاين وزارة الصحة، 

سة حممد اخلامس للتضامن، فيما يتعلق بوزارة التجهيز وكاين موس
اللي  زاتبورز واملاء أان ترأست موخرا اجتماع  واللوجستيكوالنقل 

اعطينا فيه االنطالقة للربانمج السنوي إلزاحة الثلوج وفك العزلة 
عن املناطق اللي تتعرف عدد من التساقطات، اللي ميكن يل نقول 

آلية خاصة  441آلية، منها  125 لكم اآلن أننا عبأان حوايل
إبزاحة الثلوج موزعة على مجي  املصاحل اخلارجية، والوزارة اآلن 

للطلبات  الستجابةلتقوم تقريبا سنواي، سنواي، بتقوية هذه احلظرية 
ماشي فقط يف الطرق املصنفة اللي هي من اختصاص الوزارة، 

د يلكن كذلك ابلنسبة لبعض الطرق غري املصنفة، شكرا الس
 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب

 :النائب السيد مولود بركايو

شكرا السيد الوزير، غري كيما قلت لكم السيد الوزير، 
 ..هاد السوال سوال تقليدي تيتعاود كل سنة

 :السيد رئيس اجللسة

 ...الصوت ،الصوت السيد النائب

 :مولود بركايوالنائب السيد 

تيتعاود كل سنة، ولكن كنسمعو نفس األجوبة، واش ما  
ة يف كل ابلنسبة لتنمية املناطق اجلبلية والقروي اسرتاتيجيةكاينش 

اتجماالت، ألن هاد املناطق راها مناطق ميكن راه فيها ثروة، فيها 
سدود، فيها ثروة بشرية، أمل حين الوقت ابش خنممو يف واحد 

ة مثال كقانون اجلبل أو وكالة تنمية األقاليم اجلبليالنموذج تنموي 
ابش خنرجو هاد الناس من هاد العزلة، ألهنم يعانيو وتتعاين املاشية 
دايهلم معاهم، راه احنا يف إقليم أزيالل مثال يف زاوية أحنصال يف 

هاذ املناطق كلها راه تتحبس يعين اخلبز ، بوكماز يف أنركي
ب تتوصلش ليهم، يعين راه كاين إشكال جيمتيوصلش، البوطا ما 

مية هاذ لتن االسرتاتيجيةواحد  أن نفكر هذه هي املناسبة يف
املناطق اجلبلية ألهنا مناطق كذلك سامهت حىت هي، سامهت يف 
حترير البالد، فيها مقاومني، فيها ثروات فيها معادن فيه، أال حين 

ائل ن هاذ الوسالوقت ابش نشوفو التنمية دايل هاذ املناطق، أل
 .التقليدية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيبات 
 .إضافية؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد شوكي

السيد الوزير، مرة أخرى نوكد على أن كثريا من 
اجلماعات اجلبلية تعيش عزلة وخاصة يف فصل الثلوج، واملثال 

 ل بويبالن، اليت تق  يف هوامش أربعة أقاليم،مجاعات منطقة جب
هي بوملان وجرسيف واتزة وصفرو، وعرفت هذه املنطقة أخريا 
وفاة راع حاصرته الثلوج بقطيعه وأتخرت عنه اإلغاثة أايما، واحد 

اليت تعرب منطقة بويبالن ال حتمل  61الطريق الوطنية السيد الوزير 
ى ر تنزيل صفة الوطنية علنزال ننتظ ، والاالسممن الوطنية إال 
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هذه الطريق اليت ستساهم ال حمالة يف فك العزلة على هذه املنطقة، 
 .فعزاؤان ألسرة الضحية، وإن هلل وإن إليه راجعون

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيبات 
 .إضافية؟ ال يبدو السيد الوزير

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيكالسيد عبد القادر اعمارة، 
 :واملاء

شي ال هو هاذ القضية دايل إال أننا كل سنة تنذكرو هاد
هباذ الشي ماشي معناه أن الدولة املغربية واحلكومة بطبيعة احلال 
ما عندهاش اسرتاتيجية، يبدو يل السادة النواب نساو أبن عندان 

ذ الربانمج ، وهاةواالجتماعيبرانمج دايل تقليص الفوارق اتجمالية 
هذا ما فيهش غري الطرق ابملناسبة، فيه الطرق، فيه اجلانب 

مليار دايل  54التعليمي، فيه اجلانب الصحي، وهذا غيكلف 
الدرهم، وشرعنا فيه والشق اللي متكلف ابلطرق، راه احنا 

مليار دايل الدرهم، فيها تقريبا  12تنتكلمو مرة أخرى تنذكر ب
اللي غادي هتم الطرق واملسالك القروية،  مليار دايل الدرهم 61

هذا بطبيعة احلال تيدخل فهاذ اإلطار دايل أن هاذ املناطق القروية 
تصلها بطبيعة احلال الطرقات، وتوصل هاذ الطرقات تتوصلها م  
املراكز اإلدارية وبطبيعة احلال هذا يدخل يف فك العزلة، هل نسري 

ا ما ال جلبلية؟ أان شخصييف اجتاه منوذج تنموي خاص ابملناطق ا
أعارض هذه الفكرة فقط أقول أبنه ما تقوم به بالدان اآلن يسري 
يف اجتاه أن تكون هذه املناطق يف قلب التنمية، وهذا يدلل عليه 

 .هاذ األرقام اللي تكلمت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السوال الثالث حول تقوية 
ت للسيدات والسادة احملرتمني من الفريق احلماية من الفيضاان

 .، فليتفضل السيد النائب احملرتم بوض  السوالاالشرتاكي

 :النائب السيد الشرقاوي الزانيدي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة 
وتتخذها من أجل احلد من مضاعفات التقلبات املناخية 

 اليت تعرفها بالدان كل سنة؟والفيضاانت 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

السيد النائب احملرتم شكرا، بطبيعة احلال أنتما عارفني 
والنقل  التجهيز أبن كاين واحد الربانمج دارتو الوزارة، أساسا وزارة

 ، لكن كاين بطبيعة احلال وزارة الداخلية تشتغل علىواللوجستيك
كان واحد املخطط وطين للحماية   6441نفس املوضوع، منذ 

أعد وهاذ املخطط هذا تقريبا مكن من إحصاء  الفيضاانتمن 
موق  مهدد على الصعيد الوطين، ومنذ ذلك  044ما يقارب 

حلماية  نه حيث مت إجناز عدة عملياتالتاريخ شرع يف تنزيل مضامي
موق  مهدد ابلفيضاانت، اللي تيدخل بطبيعة  14ما يزيد على 

للتخفيف من  احلال اإلجراءات كاين هتيئة األودية وإجناز السدود
آاثر الفيضاانت؛ الرف  من فعالية أنظمة اإلنذار املبكر؛ مث هناك 

يدروجية ه إجراءات استباقية تتجلى يف وض  يف بداية كل سنة
 .للتدبري األمثل حلقينة السدود، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد الشرقاوي الزانيدي

 شكرا السيد الوزير،
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السيد الوزير، من الطبيعي أن تق  الكوارث الطبيعية وأن       
من الطبيعي أن تظل احلكومة  حيصل هناك ضحااي، لكن ليس

حبيسة مقاربة، يعين مقاربة تقليدية يف معاجلة اإلشكاليات 
املطروحة هبذه الكوارث. السيد الوزير، ما اجلدوى من خلق 
جمموعة من الصناديق، الصناديق اخلصوصية يف ظل عدم أداء 
واجبها أو الدور اليت خلقت من أجله؟، خلق هناك صندوق 

منو  الطبيعية مل يفعل، هناك فيه كل سنة كتصرفحملاربة الكوارث 
مليون درهم، يف حني  16إال القليل، هذه السنة صرفت منو إال 

مليون درهم، كذلك هناك يعين  616أنه هاذ العام خصصت له 
مشروع آخر، مشروع آخر هو املشروع اللي من خاللو سيتم 

وصل عل أين ية مل يفتعويض يعين الذي يتعرض إىل كوارث طبيع
 هذا املشروع؟

السيد الوزير، هناك تق  جمموعة من الكوارث، لكن هاذ 
السنة هناك من ذهب ضحية الكوارث الطبيعة مواطن مغريب يف 
الثلوج نرتحم عليه، هذا يطرح السوال ما اجلدوى من دون عدم 

 ...تفعيل

 :السيد رئيس اجللسة

ضايف؟، إ، هل هناك من تعقيب شكرا السيد النائب احملرتم      
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد جواد دواحي

السيد الوزير، إن وزارتكم ترصد سنواي اعتمادات جد مهمة       
 ...للفيضاانت

 :السيد رئيس اجللسة

الصوت السيد النائب هللا خيليك الصوت، قرب شوية       
 .للميكرو

 

 :النائب السيد جواد دواحي

وقف التوقيت.. ترصد سنواي اعتمادات مهمة ملواجهة       
أخطار الفيضاانت والقضاء على النقط السوداء املعروفة لدى 
الساكنة. لكن بعد جميء فصل الشتاء وهتاطل األمطار، أمطار 
اخلري تعود نفس املشاكل املرتبطة أبخطار الفيضاانت إىل الواجهة، 

نجزة أو عدم معرفة وهذا يرج  ابألساس إما لسوء األشغال امل
الكيفية الصحيحة إلجناز هذه األشغال، وابإلضافة إىل عدم اختاذ 

ن بشكل مبكر يساهم بشكل كبري يف احلد م االحرتازيةالتدابري 
 .وشكرا ،الفيضاانت آاثر

 :السيد رئيس اجللسة

م، هل هناك من تعقيب إضايف شكرا السيد النائب احملرت       
 .ليس هناك من تعقيب، السيد الوزير آخر؟

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

أان قلت أبن هاذ الربانمج دايل احلماية من الفيضاانت       
، واللبيب ابإلشارة يفهم، واحنا اآلن 6441السيد الرئيس بدا يف 

يت وجردان فيه عدد من املراكز اجلديدة القمنا بتحيينه،  6442يف 
تعاين من مشاكل الفيضاانت. ولإلنصاف، فإن هذا يتم بشراكة 
بني الوزارة، وزارة الداخلية واجلماعات الرتابية والوكاالت دايل 
األحواض املائية، كاين برانمج اآلن اللي تيدار فيه واحد اتجمموعة 

 يف ، فيه التدخل حىتدايل األمور أان تكلمت عليها؛ فيه سدود
بعض املدن، وفيه كذلك إجراءات استباقية وإحرتازية، وأان ميكن 
يل نعطي للسيدات والسادة النواب واحد العدد دايل املبالغ املالية 
اليت صرفت يف هذا، ليس هناك، ليس هناك ال ميكن أن نقول أن 

د دهاذ الربانمج هذا تيّدار بطريقة سيئة، ألنه هذا فيه واحد الع
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دايل األمور تنجز على األرض ختض  للدراسات كما هو معمول 
به، وتقوم به شركات ومقاوالت وطنية وعندما يكون هناك أي 

 .إشكال يبقى بطبيعة احلال إشكاال معاجلا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الوزير، منر للسوال الراب  املتعلق ابلتوزي  الرتايب      
دة الوطين الثاين للطرق القروية، للسيدات والساملشاري  الربانمج 

د النائب مية، تفضل السيالنواب احملرتمني من فريق العدالة والتن
 .غري بشوية قرب ليه وغادي نسمعوك ،احملرتم

 :النائب السيد حممد لشكر

السيد الوزير، ما مدى اعتماد العدالة اتجمالية يف تنزيل الربانمج       
روية فيما بني اجلهات واألقاليم واجلماعات الثاين للطرق الق

 .الرتابية؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير احملرتم      

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا للسيدات والسادة النواب،

غري خاف عنكم أن هاذ الربانمج الوطين الثاين للطرق القروية        
كان موضوع عمل قامت به جلنة موضوعاتية فيما يتعلق بتقييم 
هاذ الربانمج، مبجلس النواب بطبيعة احلال وخلصت إىل عدد من 
املالحظات والتوصيات. فهاذ الربانمج هذا الذي شارف على 

، لكن التوزي  اتجمايل تباراالع، عموما أخذت فيه بعني االنتهاء
اللجنة خلصت إىل أن هذا التوزي  اتجمايل مل يكن ابملستوى 

 عتباراالاملطلوب، فلهذا واحد اتجمموعة دايل األمور أخذت بعني 

فيما يتعلق ابلربانمج الذي حنن بصدده اآلن، اللي هو تقليص 
 اللي تبىن بشكل قاعدي، يعين واالجتماعيةالفوارق اتجمالية 

املقرتحات أتيت من اجلماعات ويتم حسمها على مستوى جلنة 
 .جهوية يرتأسها السادة الوالة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب تفضل السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد حممد الصديق

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بداية نثمن اتجمهودات اليت تقومون هبا على       
واملهم. تعلمون السيد الوزير، أبن  االسرتاتيجيرأس قطاعكم 

إنشاء الطرق وفك العزلة عن العامل القروي كيعين التقليص من 
نسب الفقر واهلشاشة، كيعين تشجي  التمدرس، كيعين التشغيل،  

،  الستهالكيةاض أمثنة املواد كيعين خفض تكلفة النقل، كيعين خف
كيعين رف  دخل األسر، كيعين بصفة عامة اإلستقرار يف القرى. 

تيجيني وال حتقيق هدفني إسرتاألجل هذا، ينبغي أن جنيب على س
 :ني واردين يف الربانمج احلكومي، ومطلبني أساسينيمهم

تايل وجناعة السياسات العمومية، وابل التقائيةهو تعزيز  األول-   
الربامج احلكومية، علما أن هاذ موضوع الطرق يف العامل القروي 
تتداخل يف جمموعة من الربامج، كاين الربانمج الوطين للطرق 
بشطريه األول والثاين، وهنا نتساءل عن الشطر الثالث، مث الربامج 

 ة؛املشاري  املمولة من صندوق التنمية القروي أو

هو حتقيق العدالة وتقليص الفوارق اتجمالية  اهلدف الثاين-   
والرتابية السيد الوزير، وهنا واقعا حتول الصيغة اليت يعتمدها 

من اجلماعات، دون حتقيق املطلب  %45و %15الربانمج دايل 
دايل العدالة اتجمالية والرتابية ألن كثري أو عديد من اجلماعات 
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ون غري ، تنقص امليزانية دايهلا، وابلتايل تكالرتابية خاصة القروية
 .موهلة للمسامهة سواء يف الربجمة أو التنفيذ

أخريا السيد الوزير، وأان أضم صويت لإلخوان والزمالء       
والزميالت النواب والنائبات، يف ما قالوه ونبهوا له خبصوص سد 

 أن"هاللة" على هنر "أوراكا" والقناة الصارفة، أحيطكم علما 
الطرق املنجزة يف مجاعة "أوالد داحو" خالل السنتني املاضيتني 
تعرضت ألضرار جراء هذه السيول، وأدعوكم لزايرة املنطقة 

 ...للوقوف على إحلاحية واستعجالية

 :السيد رئيس اجللسة

؟ هل هناك من تعقيب إضايف ،شكرا السيد النائب احملرتم      
 .السيد الوزير

اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد القادر 
 :واملاء

هاذ الربانمج الوطين الثاين هو شارف على االنتهاء، ابقي       
فيه بعض احملاور الطرقية وأان سبق يل وقلت أن عندان أحد 

اجلماعات الرتابية بدف  حصصها.  التزاماإلشكاالت هو عدم 
  تتعلق ابلتوزيدارت مالحظة قيمة، تجلنة الربملان كانت 

وهي مل تنف أن كان توزي  جمايل، لكن قالت مل يكن يف  اتجمايل
املستوى املطلوب. بنينا عليه، أو تبىن عليه الربانمج اآلن الذي 
حنن بصدده، أما إيال جينا ندخلو يف التقييم دايل هاذ الربانمج، 
بطبيعة احلال، كما جاء على لسان السيد النائب راه ساهم إىل 

بري يف حتسني الولوجية، يف رف  العزلة عن العديد من حد ك
 ...املناطق

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، إذن منر اآلن إىل السوال اخلامس       
 املتعلق مبسامهة الربانمج املندمج لتزويد العامل القروي ابملاء الصاحل

 القروي. املللشرب يف تنمية األنشطة السوسيو اقتصادية ابلع
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، السيد 

 .النائب احملرتم لكم الكلمة

 :النائب السيد ملود مهرية

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن نتائج مسامهة الربانمج       
العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب يف تنمية املندمج لتزويد 

 .د الرئيسوشكرا السي ،األنشطة السوسيو اقتصادية ابلعامل القروي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير      

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

شكرا السيد النائب على هاذ السوال، يعين، بسرعة هاذ       
الربانمج هذا تقريبا كلف الدولة يف العشرين سنة األخرية تقريبا 

مليار دايل الدرهم، ومكن من تعميم التزويد يف الوسط  64حوايل 
إىل حوايل  4115سنة  %40النسبة من  ارتفعتالقروي حبيث 

 اإليصاالت منها عرب %04، 6441م  متم سنة  1262%
سوس ثر اآلن حمة احلال، كان عندو واحد األالفردية. وهذا، بطبيع

على مستوى حتسني الظروف املعيشية، خلق دينامية سوسيو 
اقتصادية ابلوسط القروي، وكذلك إحداث أو خلق عدد من 

 .شكرا السيد الرئيس ،املناصب املذرة للدخل

 :السيد رئيس اجللسة

 .الوزير، تفضل السيد النائب للعقيب، تفضلشكرا السيد       
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 :النائب السيد عبد هللا هناوي

شكرا السيد الوزير احملرتم، نسجل ارتياحنا هلاذ النسب       
املسجلة، يعين، رقم يفتخر به. إال أن هاذ، ال بد أن نسجل 
انتظاران امللح لتحسني نسبة الربط الفردي، ألنه من أجل أن 

ب السوسيو اقتصادي للربط ابملاء الصاحل للشر تتحقق هاذ األثر 
يف العامل القروي، ال بد أن تتحسن نسبة الربط الفردي، لإلشارة 

من املعدل الوطين، هناك بعض األقاليم اللي أقل من  %04أن 
طنجة، احلمد هلل، -يف جهة تطوان %64هاذ النسبة تصل إىل 

ويف الواق   ن،األرقام، يعين، تتحسن ولكن ننتظر مزيدا من التحس
أيضا السيد الوزير، أن الربط ابملاء الشروب عندو أيضا أثر على 
الصحة، عندو أثر على التمدرس خاصة دايل الفتيات. نركز اآلن 
انتظارات، يعين، ممثلي األمة أنه يتحسن اجلانب دايل األنشطة 
املذرة للدخل املرتبطة هبذا اتجمال، ويف احلقيقة، أيضا، ينبغي أن 

 ...املاء الصاحل للشرب جيي يف إطار يكون

 :السيد رئيس اجللسة

 .إيال امسحتوا السادة النواب، نتصنتو لتعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد عبد هللا هناوي

جيي يف إطار واحد الباقة متكاملة دايل الربامج، سواء       
سابقة لاملرتبطة ابلصحة والتعليم كيّما جا يف التدخالت دايلكم ا

أو ال ابألنشطة املذرة للدخل. ويف هاذ اإلطار، نتمىن تسهيل 
املساطر املتعلقة ابلربط الفردي، ونتمىن املراجعة دايل بعض 
األسعار والفواتري املتعلقة ألن كاين إثقال كاهل السكان داخل 
العامل القروي من أجل ديك النسبة دايل الربط الفردي أن 

 ...تتحسن، وابلتايل حنسنو

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

؟ هل هناك من تعقيب إضايف ،شكرا السيد النائب احملرتم       
 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد العزيز كوسكوس

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عالقة ابملوضوع يالحظ واحد التأخر يف إجناز       
بعض املشاري  اللي عندها عالقة ابلتزويد ابملاء الصاحل للشرب، 

فرين، متوفرة، الدراسات متو  االعتماداتعلما أبنه كتكون متوفرة، 
املشكل فني كاين؟ هو اإلعالن عن الصفقة اللي كتقوم به 

 وزير، واش من الضروري املديرية هياملديرايت اجلهوية. السيد ال
اللي تقوم هباذ العملية؟ عالش اللي ما تكونش املكاتب اإلقليمية 
هي اللي تقوم هباذ الشي؟ هاذ الشي اللي كنقول لك أبنه بعض 

اشهر، امللف   1أشهر،  1املرات التأخر كايوصل ألكثر من 
 كيكون، اإلعتمادات كاينني، الدراسة موجودة، والتأخر هو يف

 .اإلعالن عن الصفقة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، كاين شي تعقيب إضايف آخر؟       
 .كاينش، السيد الوزيرا  م

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

يف ما يتعلق ابلتعقيب األول، أكاد أقول للسيد النائب وق        
احلافر على احلافر فهاذ النقطة ابلضبط، اللي كان معروف هو أن 

ظر كانتش كتنتا  واحد العدد دايل الدواوير يف الوسط القروي م
هاذ القضية دايل الربط قبل ما جتي هاذ املوجة دايل اجلفاف. 

اللي تكلمت عليه، اآلن كاين حوايل  االشتغالاآلن فهاذ 
ا إن شاء هللا فهاذ دوار اليت أحصيت وغندخلوه 44.444
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الربانمج اللي تكلمت عليه، مبعىن غيوصلها املاء، بطبيعة احلال 
واحد اجلزء كبري منو غيكون فيه اإليصاالت الفردية، لكن واحد 

 .اجلزء غيكون فيه اإليصاالت بطبيعة احلال املشرتكة

ين، يف ما يتعلق مبا تفضل به السيد النائب يف التعقيب الثا      
ك تتكلم على املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل أعتقد أن

للشرب هو اللي معين ابلقضية. صحيح، صحيح، كاين واحد 
اإلشكال هو أن واحد العدد دايل األمور يوشر عليها مركزاي، أان 
طلبت من السيد املدير العام أن هاذ القضية هاذي يتم إعطاؤها 

املستوى معني  اصة فواحدلألقاليم ابش يتم التسري ، التسري  هبا خ
دايل الصفقات، وحنن نشتغل على ذلك. ولكن هاذ املالحظة 
حقيقة يف حملها ألهنا تبطئ من اإلجناز دايل واحد العدد دايل 

 .املشاري  اللي تتكون سلفا يعين مربجمة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، منر إىل السوال السادس حول       
حرمان الساكنة اتجماورة للسدود من التزود ابملاء الصاحل للشرب 

لوحدة ل االستقاليلللسيدات والسادة النواب األفاضل من الفريق 
 .والتعادلية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد املفضل الطاهري

 .الرحيمبسم هللا الرمحن 

السيد الوزير، من املوسف جدا أن تظل ساكنة املناطق       
اتجماورة للسدود حمرومة من التزود ابملاء الصاحل للشرب كما هو 
الشأن ابلنسبة للسكان اتجماورين لسد "الوحدة"، الذي يعترب اثين 

 .أكرب سد يف إفريقيا وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا      

القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد 
 :واملاء

السيد النائب مشكور على هاذ السوال، هذا موضوع كان       
يطرح ابستمرار حىت بدينا تنحشمو أننا نتكلمو فيه فعال، ألن 
الناس ساكنني قراب من السيد وما عندمهش املاء، أنت عارف 

كن من لى سد "الوحدة" ستمأبن مت إجناز حمطتني ملعاجلة املياه ع
مجاعة ترابية إبقاليم اتوانت، وزان  41دوار اتب  ل 054تزويد 

وشفشاون. وشرع يف استغالل بعض املشاري ، وتوجد أخرى يف 
طور الشروع يف االستغالل، كما متت برجمة مشاري  أخرى هتم 

مجاعة ترابية بكلفة مالية إمجالية  44دوار لفائدة  512تزويد 
مكناس، -مليون درهم بشراكة م  جهة فاس 514تقدر ب

ية. وعلى واتجمال االجتماعيةوذلك يف إطار برانمج احلد من الفوارق 
غرار هاذ السد دايل "الوحدة"، كاين برامج أخرى متت ابلنسبة 

 .للسد دايل "املسرية" إن شاء هللا تعاىل، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .الوزير احملرتم، تفضل السيد النائب للتعقيبشكرا السيد       

 :النائب السيد املفضل الطاهري

دوار جماورة لسد  644السيد الوزير، يكفي أن أكثر من       
كيلومرت أو   1"الوحدة" ال يبعدون عن هذه املعلمة املائية إال ب

كيلومرت، الزال سكاهنا يعانون من العطش األمر الذي   2حوايل 
اإلقصاء والتهميش اليت تنهجها احلكومة جتاه يوكد سياسة 

، ودشن جاللة 4112الساكنة، يف الوقت الذي مت بناء هاذ منذ 
، الزال األمر حلد 6444حمطة لتحلية مياه السد منذ  ،امللك

اآلن يعانون من العطش. كاين بعض الدواوير السيد الوزير، 
ن سكن ال زالوا حلد اآل 64.444الصقني عند السد حوايل 
 .حمرومني من املاء، وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد النائب      

 :نضالنائب السيد إبراهيم بوغ

       السيد الرئيس،

السيد الوزير، سد "يوسف بن اتشفني" يتواجد إبقليم تزنيت       
ابلضبط فوق تراب مجاعة "أربعاء رمسوكة". إال أنه لألسف الشديد 

سد  من مياه االستفادةسكان هذه اجلماعة الرتابية حمرومون من 
، مما 4111"يوسف بن اتشفني" يف جمال السقي منذ سنة 

عندهم إحساس ابلغنب واحلكرة وعدم اإلنصاف. هلذا السيد  ولد
الوزير، أطالبكم وأحل عليكم لتتخذوا قرارا جريئا إبنصاف منطقة 

وسف ابن من مياه "سد ي لالستفادة"أربعاء رمسوكة" إبقليم تزنيت 
 .وشكرا ،اتشفني"

 :يد رئيس اجللسةالس

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟       
 هل لكم من رد السيد الوزير؟ ،ليس هناك أي تعقيب إضايف

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

اش و فيما خيص التعقيب األول، السيد النائب ما عرفتش       
مسعتو شنو قلت، ألنه أان يف األول قلت لك راه ولينا كنحشمو 
نثريو هاذ النقطة، ولكن قلت اشنو دران. وأنت دريت يل واحد 
التعقيب كتقول أودي اإلقصاء والتهميش، واحلال أنين اعطيتك 
أان واحد العدد دايل األرقام اللي كتعلق بواحد العدد دايل 

 .اجلماعات الرتابية

نمية، ما يتعلق ابلتعقيب الثاين للسيد النائب من العدالة والتفي      
هذا ما عنديش عليه تفصيل، لكن اللي نقدر أنكد للسيد النائب 
أن مجي  الدواوير، يف مجي  اجلماعات واملراكز، مت إحصاؤها اآلن، 
وستدخل يف هذا الربانمج الذي حتدثت عنه، وإن شاء هللا هاذ 

ة هبذا ة ألنه سيتم تعبئة امليزانيات اخلاصاملوضوع هذا سيأخذ جبدي
 .سشكرا السيد الرئي ،املوضوع، وإجنازها يف السنوات املقبلة

 :السيد رئيس اجللسة

واآلن منر إىل السوال الساب ، دائما يف  ،شكرا السيد الوزير      
عالقة م  السدود، لكن هذه املرة بتوحل السدود للسيدات 

ة والتعادلية، للوحد االستقاليلوالسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .لكم الكلمة السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد البكاوي

 شكرا السيد الرئيس،

أصبحت تعبئة مياه السدود تعرف تراجعا السيد الوزير،       
بوترية خطرية، نتيجة تراكم األوحال واملواد العالقة، مما يضي  معه 
ماليري األمتار املكعبة من املياه. فهل لدى احلكومة برانمج حمدد 

 .ملعاجلة هذه الوضعية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير      

اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد القادر 
 :واملاء

شكرا السيد النائب، هاذ القضية دايل توحل السدود فعال     
معضلة حقيقية، ألنه التقديرات اللي عندان أن احلجم اللي تيضي  

مليون مرت مكعب على املستوى الوطين. تتخذ  14سنواي تقريبا 
ال ية تتمثل بطبيعة احلعدد من اإلجراءات اللي هي إجراءات وقائ

يف إجناز عتبات من هاذ الرتسبات، تشجري األحواض املنحدرة، 
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مث على املستوى اإلجرائي إجناز إفراغات مائية، ويف بعض 
احلاالت، بعض احلاالت نلجأ إىل إفراغ السد من هاذ األوحال 
وإن كانت هاذ العملية مكلفة ماداي، واملشكل دايهلا ماشي غري 

، خاصك تلقى فني ّدير هاديك األوحال، ألن ابش مكلفة ماداي
تديرها خاصك هكتارات، إذن خصك تنزع امللكية، إىل غري 
ذلك... ففي بعض احلاالت تنقولو اللهم نعليو واحد السد، إذا  
كان قابل للتعلية، ونبنيو سد آخر، وما منشيوش هلاذ العملية اللي 

 .يسشكرا السيد الرئ ،هي عملية مكلفة ومعقدة جدا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب تفضلوا      

 :النائب السيد حممد البكاوي

فاش مت بناء سد حممد اخلامس سنة  ،شكرا السيد الوزير
، كانت احلقينة دايل السد اإلمجالية كانت تصل إىل 4121
ايل دمليون مرت مكعب. اليوم السيد الوزير، كاين مشكل  162

مليون مرت مكعب، السيد  611التوحل. تراجعت احلقينة إىل 
 25الوزير، هاذ املاء ال ميكن أن يغطي مساحة فالحية دايل 

ألف هكتار، موزعة بني بركان والناظور، مرورا على "زايو" 
 46و"صربا". السيد الوزير، هاذ املساحة كذلك كتشغل أكثر من 

و ير، خصنا نشوفو ابش حنلمليون يد عاملة سنواي. السيد الوز 
املشكل دايل هاذ الشي، األراضي السقوية فهاذ املنطقة ال ميكن 
 ،غادي تكون عندها املردودية إيال ما حلينا املشكل دايل التوحل

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 هناك من تعقيب إضايف يفشكرا السيد النائب احملرتم، هل     
ما كايناش، السيد الوزير إذا كان لكم رد فيما تبقى من  املوضوع؟
 الوقت؟

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

السيد النائب غري اطمئن إن شاء هللا هاذ السد غادي       
نعليوه، وغادي نعاودو نوصلوه ملليار مرت مكعب، وكاين سد آخر 

صفصف" إن شاء هللا، وهاذ املنطقة  مربمج هو دايل "مشرع
هادي إبذن هللا يعين هاذ الشي اللي عندان يف الربانمج غادي 
يعطيها إمكانيات هائلة على مستوى الري، وكذلك على مستوى 

 .املاء الشروب، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الوزير، منر للسوال الثامن وهو سوال عن الطرق      
اإلقليمية ابخلميسات. للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .ائب، تفضل السيد النواالشرتاكيةاتجمموعة النيابية للتقدم 

 :النائب السيد احلبيب حسيين

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

إبقليم اخلميسات، مت إعطاء  01.14الطريق اإلقليمية رقم       
من قبل السيد الوزير السابق  6445األشغال يف يونيو انطالقة 

السي رابح، وبعد مرور بضعة أشهر، تفاجأان إبيقاف هذه 
األشغال. نسائلكم السيد الوزير، ما هي أسباب إيقاف هذه 
األشغال؟ وما هي اإلجراءات اليت ستقومون هبا الستئناف هذه 

 .األشغال؟ وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا      
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السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب،

السيد النائب فعال هاذ الشي كامل اللي قليت صحيح، وأان       
للي قلتها ا ما بغيتش نعاود ندخل يف واحد العدد دايل التفاصيل

فيما يتعلق هباذ الربانمج الوطين للطرق القروية الذي مل تلتزم 
اجلماعات الرتابية بدف  حصصها. على كل حال، أان اعتربت أبنه  
كون هاذ املشروع تطلق، وكانت الشركة هي اللي ما قامتش 
ابلشغال دايهلا وتفسخات العقدة، أان قبل ما جني قلت ليهم هاذ 

 شاء هللا غيتعلن على طلب العروض يف األسابي القضية اآلن إن 
 .املقبلة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا للتعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد احلبيب حسيين

 شكرا السيد الوزير،

كتقولو أبن الشركة أو ال اجلماعات ما قامياش بشغاالهتا،       
لسيد الوزير، راه الوزارة دايلكم هي اللي مكلفة ابملشروع  احنا ا

كامل، ما داخالش فيها شي مجاعة. وكنقولو أبن السيد الوزير، 
فني ما وصل وقيتا دايل الشتاء راه الناس راه مضررين، راه التالميذ 
ما كيمشيوش يقراو. اللي كنطلبو منكم السيد الوزير، غري ابش 

 .هاذي وشكراتعجلوا لنا فهاذ الطريق 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيبات إضافية       
 .يف املوضوع؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر خفيف

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

أريد فقط أن أثري انتباهكم إىل بعض الطرقات ذات األمهية       
 اليت تعرف حركة مرورية مرتفعة، أصبحت حالتها متدهورةالكبرية 

جدا، حيث آتكلت جنباهتا بشكل واضح ابإلضافة إىل احلفر، 
مما يشكل خطرا كبريا على مستعمليها كما هو الشأن ابلطريق 

، الرابطة بني "آيت اميور"، "إميينتانوت" عرب 6441اإلقليمية 
نقط.  بعض ال "جماط"، واليت أصبحت متقطعة بشكل كامل يف

كما يف علمكم السيد الوزير، عدد كبري من حوادث السري مميتة 
دايل  1أسبوعيا فهاذ الطريق، السيد الوزير، هاذ الطريق كتشمل 

العماالت مراكش وشيشاوة واحلوز. السيد الوزير، وسعتو هاذ 
الطريق ولكن احلفر اللي فيها هاذوك اللي كيدورو ابلكاميوانت 

ية راه ما كيصابوش احلفر، كاجيي هذاك اللي من متا دايل املدير 
هليه لقا احلفرة، األخر تيلقاها تيموتو، شحال من روح زهقات 

 .ابطل هكاك شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف       
آخر؟، ال يبدو. السيد الوزير، هل لكم من رد أو تعقيب يف 

 .املوضوع

لسيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ا
 :واملاء

فيما يتعلق ابلتعقيب األول، السيد النائب أان قلت لك قبل       
ما جني أعطيت تعليمات ابش يّدار طلب العروض، وتتقول أبن 
الوزارة هي اللي خاصها ّدير، واش بغييت نقولك احنا تنتسالو 

مليون دايل الدرهم. عمليا ما ميكنش لينا  04اجلماعات الرتابية 
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قلت أان ما دام الشركة  نديرو الطريق إيال ما دفعوش، وم  ذلك
بدات ألن الرأي العام ما غيدخلش فهاذ اإلشكاالت اللي بينا 
وبني اجلماعات الرتابية. فما تقولش السيد النائب أبن الوزارة هي 

دايل  %15فيه اللي خاصها تدير ألن أنت عارف أبن الرانمج 
 .دايل اجلماعات الرتابية خاصها ختلصها %45الوزارة وفيه 

السيد النائب التعقيب الثاين، حقيقة أان ما عارفش هاذ       
القضية لكن عنرج  ليها ابلتفاصيل، حيث أنت قليت متا واحد 
القضية دايل أن كاين واحد العدد دايل احلفر ما واخذاهاش 

أعدك أبن أنظر يف املوضوع ما نقدرش.. شكرا الوزارة بعني.. أان 
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن منر اآلن للسوال التاس  عن صيانة       
الطرق واملسالك ابلعامل القروي. للسيدات والسادة احملرتمني من 

 .فريق األصالة واملعاصرة، لكم الكلمة السيد النائب

 :خالد املنصوري النائب السيد

السيد الوزير، نسائلكم على بطء برانمج احلكومة يف جمال       
 .صيانة الطرق واملسالك ابلعامل القروي، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب ، السيد الوزير      

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 ئيس،شكرا السيد الر 

هو يف احلقيقة أان بغيت جناوب على هاذ السوال، ولكن        
وجدت نفسي عاجزا عن اإلجابة عنه ألنه ما داخلش يف 
االختصاص دايل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، ألن 

املرسوم واضح، ألن هذه الطرق واملسالك القروية تدخل ضمن 
 .يد الرئيسشكرا الس ،اختصاص اجلماعات الرتابية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل      

 :النائب السيد خالد املنصوري

ال السيد الوزير هللا جيازيك خبري، راه كاين طرق مصنفة       
وطرق غري مصنفة، الطرق املصنفة يف االختصاصات دايل وزارة 

ماعات للجالتجهيز، أما الطرق الغري املصنفة هي اللي اتبعة 
السيد الوزير، هللا جيازيك خبري بغينا نتكلمو اليوم م   .املنتخبة

املغاربة بشكل واقعي، ماشي ابلكالم دايل احنا غنديرو خمططات 
وغنديرو اسرتاتيجيات، احنا خصنا حنسمو فهاذ النقاشات 
الكربى، وهاذ لغة اخلشب السيد الوزير، بصفة هنائية، ونتكلمو 

واقعي وملموس خبصوص هاذ املسالك الطرقية م  املغاربة بشكل 
دايل املشاكل السيد الوزير، اللي هو األول   6اللي تتعاين من 

شهور أو ال  2هاذ الصيانة حبيث الطريق كتصاوب، ومن بعد 
عام على أكرب تقدير تتويل طريق املوت، وأان تنكررها مزاين 

ض عوتنسطر عليها أبهنا طريق املوت، اللي جا على لسان ب
 .اإلخوان دايولنا

فباهلل عليك السيد الوزير، واش دااب الطريق تتصاوب مرة،       
نفس الطريق، وذاك دفرت  ،مخسة ،، ثالثة، أربعة مرات6

التحمالت اللي تديرو السيد الوزير، م  املقاوالت خاص يتعاد 
فيه النظر، ويتخذ بعني اإلعتبار هاذ العامل دايل الصيانة، حلقاش 

ت ما عندهومش اإلمكانيات ابش أهنم يقاومو هاذ اجلماعا
الصيانة هاذي، وخري دليل على الطريق الرابطة يف إقليم بين مالل 

 .ما بني "القصيبة" و"انوور" اللي تعاودات شحال من مرة

املشكل الثاين السيد الوزير، هو تعثر إجناز جمموعة من       
يل على اري، والدلالطرق املصنفة بسبب بريوقراطية القرار اإلد
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الرابطة بني  1641ذلك الطريق املدارية املصنفة والغري املعبدة رقم 
،  l'agropole الصناعية الطريق السيار دايل بين مالل واملنطقة 

 كيفاش بغينا هاذ املستثمرين جييو للمنطقة الصناعية لبين مالل؟

 :السيد رئيس اجللسة

فية هل هناك من تعقيبات إضا ،شكرا للسيد النائب احملرتم      
 .تفضل السيد النائب ؟يف املوضوع

 :النائب السيد السعيد الصادق

 شكرا السيد الوزير،

ابلنسبة لصيانة الطرق هي مهمة وفعال الطرق املصنفة أان       
 غنتهز الفرصة ابش نبه أنه أحياان تنديرو التهيئة والتثريب لطرق

لرابطة بني "سكورة" ا 141معينة حبال الطريق اجلهوية 
و"غسات"، والطريق اإلقليمية الرابطة بني "ترميكت" 
و"ويسلسات" إبقليم ورزازات، وتنخليوها بال تعبيد، تيتأجل 

وزارة تنتبه هلاذ فنتمناو ال ،املشروع دايل التعبيد، فتتعرض للضياع
 .وشكرا ،القضية

 :السيد رئيس اجللسة

 هناك من تعقيب إضايفشكرا السيد النائب احملرتم، هل       
 هل لكم من تعقيب؟ ،السيد الوزير ؟آخر

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

إيوا غري للتوضيح، أان ظهر يل راه األمور واضحة، أان قلت       
أبن الطرق واملسالك القروية الغري املصنفة السيد النائب ال تدخل 

وزارة التجهيز، هذا اختصاص اجلماعات ضمن اختصاصات 
الرتابية. والدليل على ذاك الشي أن اجلماعات الرتابية تتصل 
ابستمرار بوزارة التجهيز والنقل، ابش نديرو معهم احنا اتفاقيات 
ابش ميكّنا نديرو هلم املواكبة التقنية. ال يصح السيد النائب، ال 

لطريق القضية، تتقول ا عقال وال منطقا أننا نعممو على بالدان هاذ
شهور تتبان العوار دايهلا، وإذن خص نشكو يف  2تّدار يف 

املقاوالت دايلنا، ونشكو يف مكاتب الدراسات دايلنا، ونشكو 
يف املهندسني دايلنا. إذا كانت حاالت ممكن، ولكن ما نعمموش 

 .هللا جيازيك خبري

الربانمج  نفيما يتعلق ابلطرق املصنفة، أنت النائب عارف أ      
 1مليار دايل الدرهم، فيه  12دايل تقليص الفوارق اللي فيه 

دايل املليار دايل الدرهم غديرها وزارة التجهيز والنقل ترتبط 
ابلطرق املصنفة اللي غرتبط الطرق القروية واملسالك القروية 
ابلشبكة املصنفة، وهاذ الشي احنا دافعنا عليه يف اللجان اجلهوية 

املنتخبني يفهمو األمهية دايلو، كونو خصو يربط ألن ابش السادة 
واخا تدير مسلك قروي وال تدير طريق قروية اللي ما تّديرمهش 
وزارة التجهيز، راه ّتديرهم إما اجلهة، واّل وزارة الفالحة فما 
عندانش هبم عالقة. وأان كنت قلت املرة اللي دازت إذا تذكرون، 

ألف   66ية اللي غيضاف لو هاذ املوضوع دايل املسالك القرو 
راه أعباد هللا خصنا  "PRDTS" كيلومرت فهاذ الربانمج دايل

نلقاو لو واحد احلل ما بني اجلماعات الرتابية حتت وصاية وزارة 
الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ابش هاذ الطرق 

و ر مليار دايل الدرهم نلقاو كيفاش ندي 61اللي غنصرفو عليها 
هلا الصيانة، الطريق كائن حي إيال ما زرتيهش يف واحد املدة معينة 
حتكم عليه ابإلنداثر، وهذا يق  بطبيعة احلال لواحد العدد دايل 
الطرق، وغنولّيو احنا كمنتخبني وكمسوولني مساءلني ألنه هاذي 
أموال دايل داف  الضرائب تنحطوها فواحد الطرق، وما عندهاش 

ك نة، اآلن إيال جييت عند مجاعة ترابية تيقول ليعنوان دايل الصيا
أوّدي احنا ابغيني نديرو الصيانة ما عندانش اإلمكانيات املالية 
وما عندانش اإلمكانيات التقنية، وهذا ال عالقة له بوزارة التجهيز. 

 ...أان طرحت أننا نساعدو فهاذ املوضوع ولكن

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

17 

 :السيد رئيس اجللسة

الوزير، ومنر إىل السوال املوايل هو السوال العاشر شكرا السيد       
 حول البنية التحتية الطرقية وتدهور القناطر إثر التساقطات املطرية
اليت عرفتها بالدان. للسيدات والسادة النواب األفاضل من الفريق 

 .احلركي، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عادل السباعي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كلما تساقطت أمطار اخلري ببالدان تتضح       
هشاشة البنية التحتية الطرقية، وتدهور جمموعة من الطرق 
والقناطر. نسائلكم اليوم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة 
إلصالح هاذ املقاط  الطرقية؟، وهل هناك تدابري يف األفق 

 .ابالهنيار؟ وشكرا إلصالح القناطر املهدمة واملهددة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا      

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

سوال عندو واحد القصة، هذا راه ما جا حىت بقات هاذ ال      
بض  ساعات والقانون واضح، لكن أان إكراما للسيد رئيس الفريق 

حممد مبدع اللي كان زميل داييل يف احلكومة السابقة قررت السيد 
 ...أن أجيب عليه

 :السيد رئيس اجللسة

باليت غري مسعو خليو السيد الوزير يكلم بعدا.. خليو السيد       
ق، الوزير يكّمل هللا خيليكم ابش تعرفو فني كرمو السيد رئيس الفري

 .تفضل السيد الوزير

 ، وزير التجهيز والنقل واللوجستيكالسيد عبد القادر اعمارة
 :واملاء

هو فعال هو لإلنصاف، كان عندان واحد العدد دايل       
املنشآت الفنية يف بالدان صممت يف العقود السابقة على أساس 
واحد التساقطات مطرية معينة، راه كاين شي منشآت فنية ما 

ي. اآلن الشعمر داز عليها املا، م  التغريات املناخية تغرّي هاذ 
اللي نقدر نطمأن السادة النواب، أن الوزارة عندها برانمج، 

مورة، املنشآت الفنية املغ تنسّميوه الربانمج دايل إعادة هتيئة
مليار دايل  4465وحصيناها كاملة، وهاذ الربانمج غيكلف تقريبا 

 .الدرهم

أقول حنن نشتغل عليه، نشتغل عليه صحيح، ما ننكرش       
ل عليه على استحياء ألنه املشكل اللي عندان هو هاذيك أننا نشتغ

دايل املليار دايل الدرهم اللي عندان سنواي تنوزعوها ما بني  5
املشاري  الكربى، وما بني إعادة التهيئة، وما بني الصيانة اآلن 

منشأة فنية بواحد املبلغ  64احنا سنواي تنديرو تقريبا واحد 
هم، ولكن اعطينا األولوية مليون دايل الدر  644تيتجاوز 

للمناطق اللي اآلن عرفات السنوات األخرية، عرفات واحد 
التغريات كبرية، وإن شاء هللا هذا غادي ترتف  شوية الوترية دايلو 

 .وشكرا السيد الرئيس ،هاذ الربانمج

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، تفضل السيد النائب      

 :د عادل السباعيالنائب السي

أوال نشكرك السيد الوزير على التفاعل اإلجيايب م  أسئلة       
الفريق، وكذلك نشكركم على اتجمهودات اللي كتقومو هبا يف هذا 
القطاع على املستوى الوطين. هاذ السوال السيد الوزير عندو 
الراهنية، خصوصا دااب يف تساقط األمطار وكذلك كاين بعض 

مازال ما تصلحاتش، كاين  6440لوزير من الطرق السيد ا
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القناطر اللي ما زالة اآلن مهدومة، ومثال على هاذ القناطر، قنطرة 
الرابطة ما بني  140"شعاب الزاك" كما بني الطريق اجلهوية 

والقناطر  ستعماللالآسفي والصويرة، الطريق يعين غري صاحلة بتاات 
 .مهدومة

اإلكراهات واألولوايت اللي عندكم، نتفهم السيد الوزير،       
ولكن نطالبكم السيد الوزير، ابش تردو البال هلاذ املناطق راه 
املغرب شاس  احلمد هلل، ولكن راه ما كاينش غري الدار البيضاء 
والقنيطرة والرابط وطنجة، كاين مناطق يعين خاصها تردو ليها 

فاة املقاول و البال السيد الوزير، توقف األشغال بطريق "تيشكا"، 
ساعة والناس  45الناس دااب حاصلة يف الشتاء، هناية األسبوع 

حاصلني يف الثلج، انقطاع املواد األساسية على هاذ املنطقة، 
نناشدكم السيد الوزير ابش تردو البال هلاذ األمور، قنطرة مدخل 
مدينة القصر الكبري، قنطرة مشيدة من أايم اإلستعمار، ما  

 بتني، نناشدكم مرة اثنية السيد الوزير ابشكتسمحش بعبور عر 
 .تقومو مبجهوداتكم، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف يف       
 .املوضوع؟ ما كاينش. ما عندكمش رد السيد الوزير؟ تفضل

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :اءوامل

احنا يف احلقيقة عندان إكراهني؛ اإلكراه األول مايل ابش       
نكونو واضحني الربجمة، اإلكراه الثاين إكراه دراسايت تقين، ألن 
ابلنسبة للمنشآت الفنية، احنا مركزان إختاذ القرار فيما يتعلق 
ابلدراسات التقنية كنا حاولنا أننا نصيفطوها لألقاليم واجلهات، 

دان واحد الشوية دايل التخوف فيما يتعلق ابملنشآت لكن كان عن
 .الفنية ألن عندها خطورة

أان غنجاوبك ما عنديش  140فيما يتعلق ابلطريق اجلهوية       
اآلن، لكن فيما يتعلق ابلطريق دايل "تيشكا" فعال وق  مشكل 
فسخنا العقدة، انتما عارفني، هاذي دولة احلق والقانون واخا 

 le خاصك تعاود خاصك تعاود ّديرفسخيت العقدة 
processus  كلو، وبطبيعة احلال ما ميكنش ليك متس داك

 ...الشيء اللي عند داك املقاول

 :السيد رئيس اجللسة

وهو سوال عن  44شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السوال       
هشاشة البنية التحتية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .املعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم لطرح السوالاألصالة و 

 :النائب السيد حممد كارمي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات السادة النواب احملرتمني،

 السادة الوزراء،

نسائلكم السيد الوزير، عن اهلشاشة وضعف البنية التحتية       
 .على الصعيد الوطين، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب، السيد الوزير شكرا      

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

شكرا السيد النائب أان تنقدر، تنقدر وأان عارف أبن السيد       
مل دايلو الع ابعتباررئيس الفريق تيعرف هاذ اتجماالت مزاين 

دايلو، انتما تتكلمو على بعض املنشآت الفنية،  واالختصاص
 حيث إيال جييت قليت يل املنشآت الفنية يف البالد مبدئيا خاصنا

دايل  6جنمعو هاذ الشي ومنشيو فحاالتنا. عموما، عموما كاين 
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احلاالت، كاين منشأة فنية تّدار فيها عيوب، تتكون مازال ما 
بالش، هاذي حالة تسلماتش، عندي حالة اآلن، ما غنقوهلاش 

ما تسلماتش ألن فيها عيوب ظهرت؛ وكاين حالة أخرى يف إقليم 
آخر هذه ابقا فيها الضمانة دايهلا، بطبيعة احلال وهاذي غالبا 

 .تق  يف املنشآت الفنية

أما الطرق إىل غري ذلك، عموما، عموما متحكم فيها إىل       
تالالت، اخ حد بعيد، هذا ماشي تيعين أن ما ميكنش توق  فيها

لكن املقاوالت أوال أان تنّزها على هاذ الشي ألهنا مقاوالت وطنية، 
لكن إيال ما قامتش ابلشغل دايهلا راها تتهبط يف التصنيف 
أوتوماتيكيا، غري تيوق  ليها مشكل فشي ورش من األوراش املرة 
 اجلاية منني تتطلب التصنيف دايهلا تيهبط، فالبتايل املقاوالت

د اإلمكان يقوموا مبا جيب القيام به، شكرا السيد تيحاولو جه
 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد حممد كارمي

شكرا السيد الوزير على اإلجابة. السيد الوزير، كنظن أنه       
كنظن   ،السوال كيهم املنشآت الفنية وكيهم الطرق البنية التحتية

أن الطرق راها يعين واضحة للعيان، أن مجي  الطرق يف املغرب 
موخرا اللي تصاوابت حديثا كنظن أهنا راه م  هاذ املاء اللي جا 
دااب ما بقاتش شي طريق صاحلة. وكنظن أن املعطيات اللي  
كنتوفرو عليها خصوصا يف املنطقة دايلنا احنا، أن كاين الدراسة 

حبسب واحد الطرق اللي خاصة ابلنقل يعين اللي كتّدار، كتّدار 
اخلفيف، منني كنجيو كنلقاو هذوك الطرق ختدم يعين للشاحنات 
 5الكربى، الشاحنات الكربى ما ميكنش أهنا ختلي الطريق فيها 

مرتو ودوز وختليها صاحلة ملدة سنة. كلو هاذ الشي نبهنا ليه الوزارة 
كيخذوهش بعني مرارا وتكرارا، لألسف الشديد هاذ الشي ما  

، كنشوف أن منني كنديرو واحد النوع دايل املقارنة، االعتبار
وكنسولو وكنحطو السوال لكم السيد الوزير، واش املغرب يرتاج  
أو يتقدم؟ مّلي كنشوفو الشبكة الطرقية اللي كانت تقريبا هاذي 
واحد العشر سنوات وحنصيوها مقارنة م  الشبكة الطرقية دااب،  

الفريق كبري ألنه كاين واحد الرتاج  خطري، ألن كنلقاو واحد 
الطرق اللي تصاوابت هاذي واحد العشر سنوات وال مخس 

، وما كاينش piste سنوات وال ست سنوات بقات والت كاملة
اللي كيصلحها، يعين ما كاين ال صيانة ال يديك وال خيليك، هذا 

 من جهة؛

كاين عدم ومن جهة أخرى أان كنهضر على واحد يعين        
أن الوزارة   دايل الوزارة، كنظن االستثماراتالتكافو يف توزي  يعين 

كتستثمر يف واحد املناطق معينة إما لتوجهات سياسية حمددة، 
إما لشي حوايج آخرين اللي ما عارفينهمش احنا، املنطقة اللي  
كنتمي ليها أان خصوصا منطقة إقليم آسفي، هاذي تقريبا عشر 

ن فيها شي استثمار متاع الوزارة، عشر سنوات، سنوات ما عمر كا
 تفاقيةاالومن هذا ملا حطينا السوال سابقا قلتو لينا كاين واحد 

كيلومرت غادية تكون،   044وال  104اللي فيها تقريبا واحد 
حلد الساعة ما تفعالتش، يعين كنبنو  6441االتفاقية كانت يف 

 ...مشاري  دايل اإلقليم كامل على مشاري 

 :سيد رئيس اجللسةال

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف يف       
كاينش. السيد الوزير، هل لكم من إضافة يف ا  املوضوع؟، م
 .املوضوع دائما

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

إيوا أشنو غنقول ليك السيد النائب، ألنه منني تنشوفو       
احلالة جيدة  %24املوشرات اللي عندان، عندان تقريبا أكثر من 
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إىل متوسطة، ميكن نقول هاذ الشي اللي تتقول داخل فهاذيك 
 ، واليين ابلغيت، ابلغيت السيد النائب، دااب ابلغيت بزاف يف04%

طرق السيارة ما مكاداش، هاذ ما يتعلق ابلطرق. وإذن واش هاذ ال
اداش، ميكن نقول بعض الطرق اإلقليمية، ا قالطرق الوطنية ما م

 .كيلومرت دايل الطرق  51.44ولكن إيوا الطرق الوطنية راه عندان 

يف ما يتعلق ابلقضية دايل آسفي، ألن أشرت إليها بوضوح       
لو عليها غيف التعقيب دايلك، أان قلت أبن هاذ اإلتفاقية احنا تنشت

 ...ألن كان وق  مشكل بطبيعة احلال آلسفي فهاذ

 :السيد رئيس اجللسة

أسئلة آنية هلا وحدة  5شكرا السيد الوزير، طبعا عندان اآلن       
من النظام الداخلي،  401املوضوع. ولكن قبل ذلك وفقا للمادة 
 ،دايل الدقائق، شكرا 44نرف  اجللسة ألداء الصالة هللا خيليكم 

 .ت اجللسةرفع

 :السيد رئيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

إيال امسحتو اإلخوة واألخوات النواب األفاضل، نستأنف       
أشغال جلستنا املوقرة هاته.. هللا خيليك إيال امسحتو نستأنفو 

أسئلة آنية هلا  5األشغال دايل اجللسة دايلنا. قلت فيما يلي 
وحدة املوضوع، ويتعلق األمر ابحتجاجات وإضراابت أرابب 

دا ة لتنال جوااب موحالشاحنات، وعليه سيتم طرحها دفعة واحد
من لدن السيد الوزير. ومنر مباشرة إىل السوال األول للسيدات 

طة نظام، ، هناك نقاالشرتاكيوالسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .تفضل السيد الرئيس

النائب السيد إدرسي األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية )نقطة نظام(

 شكرا السيد الرئيس،

غري هو خبصوص هاذ نقطة نظام تتعلق هباذ السوال اآلين.       
 5السيد الرئيس، خبصوص السوال اآلين، يف احلقيقة ما كاينينش 

دايل األسئلة، وميكن لكم تسألو اإلدارة دايل  2أسئلة، كاينني 
 1414-1105اتجملس وتعطيكم التفاصيل، كاين سوال رقم 

وبعده سوال دايل  1411و وكنعطي األرقام ابش يبان الرتتيب،
مل يدرج، مث بعد عاد أييت من بعده  1411العدالة والتنمية 

. فتنتساءلو عن السبب يف عدم إدراج السوال 1445و 1411
  اآلين لفريق العدالة والتنمية، م  العلم أنه أييت يف الرتتيب الراب

من حيث الرتتيب دايل اإليداع دايل األسئلة. شكرا السيد 
وعنوانه بطبيعة احلال، هو الوقفات االحتجاجية ملهنيي الرئيس. 

 .النقل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، على كل الربجمة اللي عندي هي اللي       
بني أيديكم، إذا كانت املالحظة احنا غادي انخذوها بعني 
االعتبار، وغادي نرجعو رمبا جناوبوكم على التفاصيل أو احليثيات. 

يتفضل ، لاالشرتاكي، منشيو اآلن للسوال قلت الفريق على كل
 .أحد واضعي السوال مشكورا

 :النائب السيد نبيل صربي

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة الحتواء غضب       
 .مهنيي النقل وحل مشاكل تزويد األسواق؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ق للسوال الثاين عن فريشكرا السيد النائب احملرتم، منر       
 .األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

 السيد الرئيس،
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السيد الوزير، يعيش قطاع النقل الطرقي ببالدان على إيقاع       
احتقان كبري. السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت تعتزمون 

السيد الوزير، هاذ القطاع  نيون؟املهاختاذها حلل مشاكل هوالء 
دايل النقل هو من املشاكل األساسية اللي كيعرف هو الغالء 
الفاحش دايل الغازوال، من بعد الرف  دايل احلكومة الدعم على 

 .الغازوال، املهنيني وجدو راسهم أمام غول

السيد الوزير، احلكومة وعدت املهنيني ابلغازوال املهين وما       
ابلوعد دايهلا، مشاكل أخرى، احملطات الطرقية اخلاصة  وفاتش

بنقل البضائ  غري موجودة وما ّدارش؛ الضريبة على القيمة 
البطاقة املهنية واللي كيتأدى عليها  احملور؛ املضافة؛ والضريبة على

واحد الثمن اللي ما يقدرش عليه السائق وفوق الطاقة دايلو؛ 
ارت د، ايال شفنا احملاضر اللي داملشاكل دايل السائقني يف البال

الوزارة فهاذ جوج حماضر األخريين غياب اتم لإلهتمام هباذ 
الشرحية واللي كتلعب دور كبري يف القطاع، كاين العمال اللي ما 

ما عندهم تغطية صحية، ما  "la CNSS" ديكالريينشا م
 .عندهم حىت شي حاجة

 مة رفض جيلس م السيد الوزير، الوزير األول دايل احلكو       
املهنيني، وهاذ القطاع راه املشاكل دايلو ماشي كلها عند الوزارة 
دايلكم، هي داخلة فيها واحد العدد دايل الوزارات، وكان األوىل 
ابلسيد رئيس احلكومة، ابش جيلس م  املهنيني ويناقش معاهم، 
فكان غياب خمجل للحكومة، السيد الوزير ترتب عن هذا 

 ...واحتقان خطري انزالقات خطرية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، الرسالة بلغت،       
انتهى الوقت السيد النائب احملرتم، السوال املوايل، السيد النائب 
احملرتم انتهى الوقت، السوال املوايل هو السوال الراب  عن الفريق 

 .للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب احملرتم االستقاليل

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

السيد الوزير احملرتم، ما هي الضماانت الواقعية والفعلية اليت       
أحطتم هبا تنفيذ حمضر األربعاء املنصرم، حىت ال يتبخر ويصبح 

قييمكم يعين ت االنعكاساتهذا احملضر حادثة سري قانونية، كذلك 
الوطين اللي تشل بسبب هاد  االقتصادعلى  النعكاسات
 ؟اإلضراابت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السوال الراب  للسيدات والسادة       
احملرتمني عن الفريق احلركي، فليتفضل أحد واضعي السوال 

 .مشكورا

 :النائب السيد حممد السيمو

 الرئيس،شكرا السيد 

السيد الوزير، كنا نتمىن من السيد الوزير جنلسوا م  هوالء       
الناس قبل ما يوق  هاد الشيء اللي وق ، اآلن راه كاينة أزمة 
السيد الوزير وخاصنا نعرفوها كاملني، كتبدا من صحاب 
احملروقات، صحاب الشركات دايل البنزين حىت مها خاصنا جنلسوا 

ة اللي عندهم، من األولوايت، مث الناس معاهم ونتفهمو املشكل
صحاب اخلضروات، مث صحاب الدواجن مث مواد البناء يعين هذا 
واحد القطاع يعين ملتصق م  بعضو السيد الوزير، ما سجلناش.. 

د الوزير دايل السي االستقبالدايلكم وال عدم  االستقبالعلى هاد 
ة من الفوري االستجابةاألول رئيس احلكومة، وأان كنطلب منكم 

أجل إجياد حلول هلذه املعضلة اللي كيعاين منها املواطن املغريب 
ابلدرجة األوىل، عدم القدرة الشرائية للمواطنني، خلقت أزمة يف 
مجي  القطاعات السيد الوزير، أان كنشوف كأن ما كاين والو ما  
كاين حىت حاجة ما وق  والو، حىت السواق ما حتلوش السيد 

ت، ال خضر، ال والو، وحنا انعسني، كأنه ما كاين الوزير، ال حو 
والو، السيد الوزير جيب علينا السرعة مث السرعة م  التعاطي 
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لإلستجابة هلاد الناس، مث أصحاب احملروقات، أصحاب البنزين 
املشكل دايهلم، خاصنا نسهلوا املومورية، خنففوا  خاصنا نتفامهوا

ه ب الشاحنات وكل من لعليهم ابش نسهلوا املومورية هلاد أصحا
عالقة هبذه املادة، احنا السيد الوزير ما نكذبش عليك القصر 
الكبري راه كان عندان مشكل، اليوم صحاب الكورايت بقا 

كيلوا، ما كاينش اللي يديه، املواطن   1الدجاج حىت وال مغلغل، 
شي إذن أان كنشوف هاد التأخر  ينتظر ما يستهلك، ما كاين

التعاطي دايل احلكومة ودايل الوزارة دايلكم حىت اللي وق ، وعدم 
 ..حنا راه مشكل، وخاصكم

 :السيد رئيس اجللسة

واألخري للسيدات  5شكرا السيد النائب احملرتم، السوال       
 .والسادة احملرتمني عن فريق التجم  الدستوري تفضل السيد النائبة

 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

 شكرا السيد الرئيس،

على إثر اإلضراابت اليت خيوضها أرابب قطاع نقل البضائ        
ببالدان وما خلفه من انعكاسات مباشرة على الفالحني وعلى 

مثنة اخلضر صاروخيا أل ارتفاعاخمتلف األسواق املغربية اليت تشهد 
والفواكه واملواد االستهالكية، وحفاظا على القدرة الشرائية 
للمواطنني نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن التدابري واإلجراءات 

 تجابةواالسالعاجلة اليت تعتزمون اختاذها لوقف هذا اإلضراب 
للملف املطليب ألرابب ومهنيي شاحنات نقل البضائ ، بناء على 

 .تح حوار جاد ومسوول؟ شكراف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السيد الوزير تفضلوا جوابكم       
 .على األسئلة املطروحة

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 .بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على موالان رسول هللا

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدات السادة النواب احملرتمني الذين تفضلوا 
مشكورين بطرح هذه األسئلة اآلنية حول موضوع إضراب مهين 
نقل البضائ ، السيد الرئيس، بداية أان أوجه حتية خاصة للسيدات 
والسادة املهنيني الذين اجتمعنا هبم خالل هذا األسبوع، والذين 

عال قضي مبوجبه رف  اإلضراب وهو ما مت ف اتفاق وصلنا معهم إىل
واحلمد هلل األمور تعود إىل حالتها الطبيعية اآلن، وهذا لإلشارة 
حس وطين رفي  ينبغي اإلشادة به وأان أعلم أن واحد العدد دايل 
املهنيني يتابعون هذه اجللسة، فمن هذا املنرب السيد الرئيس أوجه 

 .هلم التحية

السيدات والسادة النواب، وزارة التجهيز املسألة الثانية 
واملاء درجت على أن تتحاور م  املهنيني،  واللوجستيكوالنقل 

والسيد كاتب الدولة مشكورا كان حياور واحد العدد دايل املهنيني 
نقاابت ومجعيات، لكن اليوم اختاريت بكل صدق أن أتوجه 

 عموم ىلابعتباري وزيرا للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء إ
السيدات والسادة النواب نظرا ألمهية املوضوع وحلساسيته، هل 
هناك إشكاالت فيما يتعلق ابلنقل الطرقي للبضائ ؟ أكيد هناك 
عدد من اإلشكاالت نقلها السيدات والسادة ممثلي املهنيني من 
نقاابت ومجعيات ألنه وأان أحدثكم اآلن راين تنتكلم على 

يد على مائة من التمثيليات سواء حضرت فيها ما يز  اجتماعات
النقابية أو اجلمعوية، واستمعنا إىل خمتلف اإلشكاليات وهذا 
املوضوع كان السيد رئيس احلكومة يتابعه شخصيا م  وزير 

، واملاء وم  السيد وزير الداخلية واللوجستيكالتجهيز والنقل 
إىل تصنيف اإلشكاليات أو  االجتماعاتوأفضت هذه 
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 تعرتض القطاع، أان ما بغيتش السيدات والسادة اإلكراهات اليت
النواب نرج  ألمهية القطاع أنتم سادة العارفني تتعرفوا أبن هذا 
قطاع حيوي يف بالدان قطاع اللي هو تيحدث مناصب الشغل، 
تيساهم يف الناتج الداخلي اخلام دايل بالدان، ولكنه مهم 

 .األخرى واالجتماعية االقتصاديةللنشاطات 

املشاكل اليت حتدثت عنها السيدات والسادة  عموم
املهنيني مت تصنيفها وخلصنا إىل ما يلي : أوال: كاين واحد اللجنة 
ا اللي بدات تتشتغل اليوم اللي تتعلق ابحلمولة، هذا مطلب تقريب

أغلب املهنيني تكلمو عليه، ما غنرجعش للتفاصيل فيه ألنه كانت 
هاذ اللجنة  ة، لكن احنا قلنا أبنهيف زوااي النظر عند املهنيني خمتلف

ة ستنكب على دراسة اجلوانب القانونية والتقنية املتعلقة برف  محول
املركبات املخصصة لنقل البضائ  وتقدمي خمرجات بشأهنا، وقلنا 
وهاد الشي كنت أعلنت عليه يف بالغ م  التعامل بكل مرونة م  

ل إىل حل إىل حني التوص %14احلمولة الزائدة يف حد أقصاه 
 .معقول متوافق عليه يف غضون األسبوعني املقبلني

فيما يتعلق ابحملروقات، وهذا فعال كان على رأس 
اإلشكاليات كاينة جلنة سريأسها أحد الفاعلني املهنيني بشراكة 

نهم ستقدم، احنا طلبنا م واللوجستيكم  وزارة التجهيز والنقل 
 التزمت ز والنقل وأانيعطيوان مقرتح عملي، التزمت وزارة التجهي

شخصيا أن أدرسه م  الوزارات املعنية، وأساسا وزارة املالية بطبيعة 
 .احلال حتت إشراف السيد رئيس احلكومة

فيما يتعلق ابلبطاقة دايل السائق املهين، أان أعلنت يف 
ليا من دف  املزاولني حا البالغ أنه سيتم إعفاء السائقني املهنيني

حىت  1444تكاليف التكوين اللي تقريبا تتقدر حبوايل ما بني 
درهم، مّلي تنقول اإلعفاء معىن أن وزارة التجهيز والنقل  1444

واملاء هي اللي غتاخذ على العاتق دايهلا أن تدف   واللوجستيك
 يهاذ التكوين، ألن البطاقة دايل السائق املهين واحد احملور أساس

 .يف اإلصالح دايل القطاع

ة اخلاص واالجتماعيةفيما خيص التغطية الصحية 
ابملستقلني، فإن هذه الوزارة يف إطار تفعيل مقتضيات القانونني 

اللي صادقتو عليهم، عقدت عدة  11.45و  11.45
اجتماعات م  ممثلي وزارة الشغل واإلدماج املهين والصندوق 

 طى األولوية هلوالء األجراءلكي تع االجتماعيالوطين للضمان 
املستقلني، ألن احنا الالئحة دايل السائق املتوفرين على البطاقة 
املهنية متوفرة عندان، كاين واحد العدد دايل اإلشكاليات أخرى 

 اللوجستيكو طرحوها املهنيني هاذيك تتعلق بوزارة التجهيز والنقل 
ساطر فيها أساس من جتديد احلاضرة رف  املنحة وتبسيط امل

اإلدارية، حنن نشتغل عليها سنشتغل على قدم وساق إن شاء هللا 
ابش نكونو يف املوعد م  السيدات والسادة املهنيني اللي مرة 

 .أخرى أجدد هلم الشكر، شكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير احملرتم، إذن منر إىل تعقيبات السيدات 
، اكياالشرت والسادة النواب األفاضل، والتعقيب األول للفريق 

 .فليتفضل أحد املعقبني مشكورا، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد نبيل صربي

السيد الوزير، هناك متاطل يف حل مشكل مهنيي النقل، 
لقد أصدرمت األسبوع املنصرم بالغا للرأي العام الوطين واملهين أن 
اإلضراب قد رف ، يف حني أن املشكل احلقيقي الزال مستمرا وهو 

اليت مل تكن يف  %14املتعلق حبمولة الشاحنات، أي بزايدة 
ة ابرتفاع هلم خسائر فادح مستوى طموحات املهنيني واليت سببت

مهول يف مجي  املواد منها الغذائية ومواد البناء، هناك إشكال 
بطاقات رمادية، نفس  0حقيقي السيد الوزير هناك شاحنة عندها 

 40طن،  1طن ونصف،  1رطاقات رمادية،  0الشاحنة عندها 
طن ونصف إيال غتقولو  1طن، يعين مول  41طن،  42طن، 

فوراين خاوي، بال ما يشارجي غادي يدخل راه خصو يدخل لل
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للفوراين، كاين هناك إشكال حقيقي السيد الوزير هو املشكل 
دايل احلمولة، إيال كناخذو مثال هذا احلمولة دايل شاحنة اللي 
غادية تشارجي الطماطم مثال من أكادير حىت اخلنيفرة مثال ب 

طن راه  42طن و كان كيّدي  1درهم إيال غتعطيه  5444
درهم، يعين كل شي غادي ينعكس  64خصو يدير ملاطيشة 

على املواطن السيد الوزير، لذلك السيد الوزير إيال كان ابإلمكان 
هاذ اجلمعيات وهاذو يكونوا االجتماعات على صعيد العماالت 

 ..واألقاليم

 :اجللسةالسيد رئيس 

 شكرا السيد النائب احملرتم، التعقيب املوايل لفريق األصالة
عاصرة، فليتفضل أحد واضعي إذن ما كاينش ما كاينش الوقت وامل

انتهى الوقت طيب، الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ما كاين 
ضبط الوقت  la régie مشكل وخا نعطيو الكلمة راه الوقت

حىت رمبا إيال كان واحد امسيتو ما كاينش إشكال األمور ابلنيات 
 .تفضل أسيدي تفضل

 :احلسني أزوكاغالنائب السيد 

السيد الوزير، أان تنسائل كيما تيتسائلو املهنيني أن هاذ 
املسألة دايل احلمولة أكيد غادي تصطدم م  الصخرة دايل 

 411القانون، ألنه كاينة املدونة دايل السري خصوصا املادة 
، مبعىن أنه 41خصوصا البند  441وكذلك املادة  411واملادة 

ي ذ القانون أشنو هي التوجيه وال شنو هالرجاالت املكلفني إبنفا
التعليمات غادي تعطيوهم؟ والواق  أنه اليوم ابقي يف الطرقات 
ابقيني الناس تيتحبسو على احلمولة، املسألة الثانية هو أنه واش 
فعال احلكومة عندها اجلرأة أهنا حتل اإلشكال دايل احملروقات؟ 

ايل ضراب دألهنا هي السبب احلقيقي يف هاذ الوض  يف اإل
 .املهنيني، ماشي شي حاجة أخرى

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، إذن اآلن منر 
إىل الفريق احلركي أعتقد أنه ابقي شي حاجة ما كنظنش بقات 

 .د النائبالسي فليتفضل ،إذن ندوزو لفريق التجم  الدستوري

 :النائب السيد محاد آيت ابها

 السيد الرئيسشكرا 

السيد الوزير، ما غاديش نقولوا أبنه ترف  اإلدارة، ميكن 
تعلق اإلضراب وهنا السيد الوزير خاص اإلسراع إبجياد حل هلاد 

 الجتماعيااملشكل اللي هو إشكال يف احلقيقة اللي كيهدد السلم 
والقدرة الشرائية للمواطن البسيط يف بالدان، وكيما قالوا اإلخوان 

درهم يف  45زير الغالء دايل املواد ما توصلش حىت لالسيد الو 
بعض املناطق حبال زاكورة األسواق ما تسوقوش، البوطة، الفالح 

دراهم للصندوق، هناك  44يف أكادير تيبي  املاطيشة دايلوا ب
الغالء دايل هاد املشكل دايل احلمولة، هاد الدعم املهين دايل 

إلجياد حل وحتل هاد  لوزينات إيال كان شي جمهود غادي يدار
اإلشكالية احلكومة ما فيه ابس هذا هو الوقت ابش تراج  هاد 
القضية دايل دايل الغازوال واتخد فيه موقف راهي اللي خدات 

 ..القرار دايل رف 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، إذن منر للتعقيبات اإلضافية، 
ب، الوقت السيد النائتفضل السيد النائب تفضل، ما بقاش 

 la regie تفضل السيد يف بعض الثواين تفضل.. غتعطي فرصة
 .تفضل الفرصة ابش

 :النائب السيد عادل السباعي

 شكرا السيد الرئيس،
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مراجعة احلمولة شيء مهم عالش كاميو  السيد الوزير،
 2للدار البيضاء مباطيشا ما ميكنش جيي ب  غيجي من أكادير

اللي غيضرر املواطن البسيط، ألن الثمن  طن، يف األخري شكون
غادي يتزاد دايل هاد البضاعة، كذلك السيد الوزير ما ننساوش 

 %14اجلانب اإلجتماعي دايل هاد املهنيني، العديد من املهنيني 
درهم  1444وال  6444منهم شيفورات كيتخلصو  % 14وال 

ل من ز يف الشهر، فني هي التغطية الصحية، فني هوالتقاعد، إىل ن
 .الكاميو راه يصبح يدير الديطاي وال شي حاجة أخرى يف الشارع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف 
واقيال ما كاينش مرة أخرى انتهى الوقت هللا خيليكم  آخر؟ تفضل.
حنا غنضبطو الوقت إيال انتهى انتهى ما  la régie عطيو مهلة
حنا غادي انضبطوه، غري شوية دايل ضبط النفس، انتهاش 

ضبطو النفس ابش نضبطو الوقت تفضل، إذن انتهى، هل هناك 
من تعقيب إضايف آخر؟ هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ شعل 

 .امليكرو

  :)نقطة نظام( عبد العزيز كوسكوسالنائب السيد 

ابلنسبة للتوقيت اإلضايف كان تعطى خطأ يف األول 
 احلركي فريق اتجمموعة النيابية ما دارت حىت شي تعقيبللفريق 

 .إضايف يعين عندها الوقت دايهلا كامل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

رجاء رجاء اإلخوان ميكن بعض  شكرا غري هللا خيليكم
رات كيختالطو عليهم النواب يف التعقيبات اإلضافية وغادي امل

نصلحوه، ما كاينش ميكن وق  واحد اخللط يف لرجيي غادي 
 .إشكال، إذن تفضل السيد النائب اتجمموعة النيابية

 

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

شكرا السيد الوزير، بغيت نعرف السيد الوزير غري عالش 
تعطلتوا يف احلوار القطاعي حىت وقعت األزمة وق  اإلضراب 

، يف الواق  خاص حوارات قطاعية تكون منتظمة تاواالحتجاج
راه موسس دستوراي  االجتماعيعلى طول السنة وهذا احلوار 

قانوين  املخرج به بغينا نعرفوا واش االتفاقوالواق  اليوم أنه حىت 
وال ماشي قانوين اشنو هو احللول اللي جبتوا هبا أنه تفك هاد 

ية القدرة الشرائ اإلضراب اللي االنعكاسات دايلو سلبية على
 .للمواطنني وعلى نقل البضائ  وتيسري التنقالت يف بالدان

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد الرئيس

ة رئيس فريق العدال النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي
 والتنمية:

 شكرا السيد الرئيس،

مطروحة عند إذن السيد الوزير هاد اإلشكاالت اللي 
القطاع دايل النقل، املهنيني دايل النقل هي إشكاالت حقيقية،  

ي فرصة وأان هاذ كاين مطالب مشروعة ينبغي التعامل معها جبدية
أوال حىت أشيد ابلروح الوطنية العالية دايل املهنيني دايل النقل 
دايل الشاحنات وسيارات األجرة والتعامل دايهلم اإلجيايب م  

ايل احلكومة، اثنيا: أن أشيد ابحلرص دايلكم واحلرص املبادرة د
دايل السيد رئيس احلكومة ودايل الوزراء على إقامة حوار حقيقي 
م  هاذ الفئة من أجل إجياد حلول، ألن احلوار فضيلة وهاذ القضية 
دايل شي تيخرج من احلوار وشي تيدخل غري معقول، ألن هاذي 

ة، ولكن ما ميكنش نديرو البالد دايلنا وكاين إشكاالت مطروح
إضراابت اللي توّقف العجلة دايل البالد، لذلك فخصنا يكون 
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عندان املسوولية الكاملة ابش نواصلواحلوار وما كاينش االبتزاز يف 
 .احلوار اإلجتماعي، هذا حوار آخر

 :السيد رئيس اجللسة

 ،شكرا السيد النائب احملرتم، ما كاينش التعقيب اإلضايف
 .تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيدات والسادة النواب، أان حتاورت م  املهنيني، تقريبا 
ت ابمتثيلية ما بني النقا 444أكاد أقول كاملني يعين تقريبا حوايل 

ساعة دايل احلوار وأان وجهت حتية  45واجلمعيات، حوايل 
للسيدات والسادة املهنيني، حّييتهم على الروح الوطنية دايهلم وأان 
يف البداية قلت أبن القطاع يعرف إشكاالت وإشكاالت معقدة، 
رمبا تيجي على رأسها بطبيعة احلال الثمن دايل احملروقات، ولكن 

طها السادة والسيدات املهنيني هناك إشكاالت أخرى وبس
وانقشنا معهم واحد العدد دايل التفاصيل، واآلن أكاد أقول أنه 
اإلضراب رف ، هاذ القضية دايل األمثنة دايل اخلضر ما كاينش 

درهم يف الطماطم األمثنة اللي كاينة اآلن دايل البارح دايل 64
، 6.61ن وزارة املصدر دايل وزارة الفالحة الطماطم يف مجي  املد

6.12 ،6.11... 

 :اجللسةالسيد رئيس 

أرجوكم تفضل... السيد الوزير تصنت ليكم إبمعان 
تصنتو ليه إبمعان، هللا خيليكم رجاء هللا خيليكم، تفضل السيد 

 .الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

الفالحة دايل ما كاين ابس، هاذو األمثنة د ايل وزارة 
 ...األسواق احمللية

 :السيد رئيس اجللسة

 .هللا خيليكم السادة والسيدات النواب

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

اجلملة.. أان أتفهم أنه كاين واحد العدد دايل األمور اللي 
عتو رجالسيدات والسادة النواب بغاو يستوضحو فيها، إيال 

للبالغ اللي صدر احنا قلنا أبن احلمولة كموضوع من املواضي  
الرئيسية اليت انقشها املهنييون وقلت م  اختالف زوااي النظر، 
غادي تناقش يف إطارها القانوين ويف إطارها التقين وبعالقتها م  
السالمة الطرقية وبعالقاهتا م  البنيات التحتية وخاصة املنشآت 

دايل  1اليوم حىت  45اعطينا لراسنا مهلة دايل  الفنية، واحنا
األسابي  ابش املخرجات دايل هاذ اإلشكالية دايل احلمولة حتّل، 
ألنه يف التجارب السابقة امسحوا يل كان احلل هو أننا جينا ورفعنا 
احلمولة لواحد العدد دايل الفئات دايل النقالة وطرحات لينا 

ة به رفعو ألنه هاذ الشي مرتبطإشكالية، حيث ما ميكّناش نبقاو ن
السالمة الطرقية ومرتبط به بطبيعة احلال املستوىدايل البناايت 
بة دايلنا التحتية، وقلنا م  املرونة املطلوبة فيما يتعلق احلمولة ابلنس

 .%14لواحد العدد دايل الفئات يف حده األقصى 

 فيما يتعلق مبادة الغازوال أان شرحت للسيدات والسادة
نيني وتفهموه، قلت هلم يف كل احلاالت هاد القضية دايل امله

املازوط إيال مشينا يف اجتاه املازوط املهين الغازوال املهين، راه عندان 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

27 

واحد العدد د القضااي خصنا نرتبوها م  الوزارت املعنية، وحنن 
 نشتغل عليها. 

القضااي األخرى اللي مرتبطة بوزارة التجهيز والنقل 
لي منتهية فيما يتعلق بواحد العدد دايل املطالب معقولة الاعتربوها 

جابوها السيدات والسادة املهنيني، وعلى رأسها جتديد احلظرية، 
وتيذكرو السيدات والسادة النواب السنة املاضية يف مشروع 
القانون املايل كيفاش انقشنا هاد القضية دايل جتديد احلظرية، 

شد وجدب، ولكن م  ذلك  وكان فيها كالم طويل وكان فيها
خرجناها. اآلن بطبيعة احلال، مها طرحو واحد الطرح معقول هو 
القضية دايل تبسيط املساطر، وأان التزمت أبن هاد املساطر غادي 
تبسط وغادي نرفعو يف املنحة إن شاء هللا فيما يتعلق هبذا 

 .هاملوضوع، حتية هلوالء املهنيني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هبذا سنكون قد أهنينا جمموعة 
األسئلة املربجمة يف هذا القطاع، ونشكر السيد الوزير على حسن 
مسامهته يف هذه اجللسة. ننتقل إىل القطاع املوايل وهو القطاع 

، السوال 2املتعلق إبصالح اإلدارة الوظيفة العمومية. عدد األسئلة 
عن مطابقة املصاحل اخلارجية للقطاعات احلكومية م ..، األول 

هللا خيليكم السيدات والسادة النواب أكرموان ابإلنصات هللا 
خيليكم. قلت سوال عن مطابقة املصاحل اخلارجية القطاعات 
احلكومية م  التقسيم اجلهوي اجلديد، للسيدات والسادة النواب 

ضل السيدة يتفضل أو تتفاحملرتمني من فريق العدالة والتنمية فل
 .النائبة احملرتمة مشكورة

 :النائبة السيدة منينة مودن

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، تبىن املغرب منذ ثالث سنوات تقسيما 
جهة.  46إىل  42جهواي جديدا، قلص عدد جهات اململكة من 

مما يستلزم مالئمة املصاحل اخلارجية للقطاعات الوزارية م  هذا 
التقسيم اجلهوي اجلديد. لذا نسائلكم السيد الوزير عن حصيلة 

 .هذه املالءمة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، نرحب ابلسيد الوزير

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

دة النائبة احملرتمة على هذا السوال، فعال شكرا السي
 اتاالختصاصمواكبة اجلهوية من خالل إعادة النظر يف توزي  

ة، والوسائل بني املستوى املركزي واملستوى الرتايب املتمثل يف اجله
هو انشغال أساسي لدى هذه احلكومة، وكاين هناك جهود 

ي اللي إلدار تكللت إبصدار موخرا امليثاق الوطين لال التمركز ا
جعل اجلهة هي اإلطار األمثل للتخطيط وإعداد الربامج التنموية، 

يف إعادة النظر  6446العدد دايل القطاعات فعال اخنرطت منذ 
يف اهليكلة دايل اجلهوية، واآلن ميكن نقولو أبن جل اجلهات 
عندها متثيلية على الصعيد.. طبعا ماشي مجي  القطاعات، كاين 

للي عندها األنشطة دايهلا مركزة أكثر يف جهة واحد القطاعات ا
دون أخرى، وكاين قطاعات ما عندهاش متثيلية، وزارات فحال 
احلكامة، فحال العالقة م  الربملان، إصالح اإلدارة عندها مهام 
أفقية. لكن هناك اآلن واحد الوترية غادية، وهناك استيعاب 

 جل القطاعات الرهاانت د الالمتركز اإلداري، ونقدر نقول ليك
اآلن انتقلت من التمثيلية اللي كانت سابقا، وحققت مبدأ 

دايل اجلهات، وشكرا  46متثيلية يف  46التطابق بتوفرها على 
 .السيدة النائبة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، لكم تعقيب السيدة النائبة تفضلوا
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 :النائبة السيدة فاطمة أهل تكرور

 الرئيس،شكرا السيد 

السيد الوزير، البد أوال من أن هننئ احلكومة على 
إخراجها ملرسوم ميثاق الال متركز اإلداري الذي ظل مطلبا ملحا 

. اليوم السيد الوزير أغلب جهات اململكة ال اسرتاتيجياوورشا 
زالت تعاين من بعض اإلشكاالت والصعوابت املرتبطة بغياب 

وسسات العمومية، كما أن العديد من القطاعات احلكومية وامل
بعض املصاحل اخلارجية لبعض القطاعات احلكومية مل تالئم بعد 
حسب التقسيم اجلهوي. فاجلهات اجلنوبية للمملكة مثال، رغم 
ما تعرفه من دينامية تنموية، ال زالت بعض القطاعات احلكومية 

 .بدون متثيلية إدارية قائمة

الث جهوية، ث مبصاحل بني االكتفاءإذ مل يعد كافيا 
جهات السيد الوزير تشرتك يف مصلحة واحدة وهو ما يشكل 
حيفا لكل جهة وضياع ملصاحل املواطنني، حيث نسجل غياب 
بعض التمثيليات اإلدارية للقطاعات احلكومية وغياب جل  
كتاابت الدولة، ونعطي مثال السيد الوزير مثل املندوبية اجلهوية 

الكهرابء وبية اجلهوية لقطاع املاء و لصندوق املغريب للتقاعد واملند
واملكتب الوطين للماء الصاحل للشرب واملندوبية اجلهوية للصندوق 

د ، هناك أيضا التقسيم القضائي السياالجتماعيالوطين للضمان 
الوزير الذي ال يتالءم بتاات م  التقسيم اجلهوي اجلديد، مثال جند 

محاكم ير ابلنسبة للعلى أن األقاليم اجلنوبية كلها السيد الوز 
اإلدارية واحملاكم التجارية اتبعة جلهة أكدير، إذن لذا نطالبكم 

 .السيد الوزير بضرورة

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، هل هناك من 
 .تعقيب إضايف يف املوضوع؟ ال يبدو السيد الوزير

 

املنتدب لدى رئيس السيد حممد بن عبد القادر، الوزير 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

أريد أن أؤكد للسيدة النائبة احملرتمة بعد شكرها على هذا 
التعقيب، ألن القطاعات اليت مل تنخرط بعد يف هاذ التطابق م  
التقطي  اجلهوي، ستضطر إىل أن تفعل ذلك بوترية أسرع يف إطار 

، العامة للسياسة الدولة يف جمال الالمتركز اإلداريتنزيل التوجهات 
 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير احملرتم، إذن منر للسوال املوايل وهو 
سوال عن خدمة مطابقة النسخ للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق التجم  الدستوري، تفضل السيد انئب احملرتم

 :شاويالنائب السيد كرمي 

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن أسباب أتخر تنفيذ مقتضيات 
 ؟égalisation مرسوم مطابقة الواثئق ألصوهلا أو ما يعرف ب

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السوال، أوال يصعب 
أن نصدرو حكم أبنه كاين سبب أتخر تنفيذ مقتضيات املرسوم 
املتعلق ابإلشهاد على مطابقة النسخ أبصوهلا، ملاذا؟ ألن كاين 
 واحد سوء فهم وأنتما السيد النائب تفضلتم واستعملتم مفردة

égalisation ن مشيو بعض اإلدارات موالكثري من املواطنني تي
، يعين la signature غري املقاطعات وتيقولوا بغينا ليكاليزيو
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بغينا املصادقة على اإلمضاء وهذا مل يصدر يف املرسوم، املرسوم 
يتحدث عن اإلشهاد على مطابقة النسخ ألصوهلا، وهذا األمر 
جار واآلن السيد رئيس احلكومة بعث منشور جلمي  القطاعات 

العمومية لكي تعني موظف وانئب عنه للقيام هبذه  واملوسسات
اخلدمة املهمة ألهنا مطلوبة يف العديد من اخلدمات، كما أننا اآلن 

موسسة عمومية وإدارة مركزية  644نوصل ب يعين أكثر من 
وقطاعات حكومية تعطينا جردا لكل اخلدمات اليت تتطلب هذه 

اه ب أن األمور ر اخلدمة اللي هي املطابقة فأطمئن السيد النائ
 .دايل التنفيذ األمثل هلاذ املرسوم، وشكرا االجتاهغادية يف 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، هل هناك من تعقيب؟ تفضل

 :النائب السيد كرمي شاوي

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيح، ولكن يف احلقيقة 
لو الرغم من األمهية دايبطبيعة احلال على أن هاذ املرسوم على 

السيد الوزير ولكن الواق  تيأكد يف بعض املناطق ويف بعض 
اإلدارات أنه بقي جمرد حرب على ورق، والدليل على ذلك السيد 
الوزير على الرغم من الصدور دايلو والنشر دايلو ودخولو حيز 
التنفيذ الزال املواطنون خصوصا املستثمرين والطلبة يعين تستمر 

ير هتم م  بعض اإلدارات اليت جتتهد مبزاجية يف تفسري أو ترب معاان
عدم امتثاهلا هلاذ املرسوم، األمر اللي نعتربه يعين مبثابة حتقريا 
للقرارات احلكومية وكذلك عدم التجاوب م  التعليمات امللكية 

 .السامية، الرامية إىل ربط املسوولية ابحملاسبة

ملسألة ملشكل مرتبط ابتكلمتو السيد الوزير على أن هاذ ا
ا دايل تعيني املوظفني املكلفني هباذ العملية، ابلنسبة لوزاراتكم أهن

فوض هاذ  عينت األشخاص املكلفني، كذلك وزير املالية
االختصاص ملدراء يف الوزارة دايلو، ولكن نتساءل السيد الوزير، 

ال ملاذا بعض اإلدارات ال متتثل هلذا القرار؟ إذن نطالبكم فهاذ اتجم

بضرورة يعين اإلسراع بتنزيل هذا املرسوم، وحث مجي  اإلدارات 
رر اليت متتن  عن تطبيقه إىل اإلمتثال حىت يشعر املواطن أنه تتح

 .من بريوقراطية وضبط املساطر، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 يف يفشكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضا      
يد الوزير، عندكم شي رد فيما تبقى من تفضلوا الس املوضوع؟
 .الوقت

الوزير املنتدب لدى رئيس  السيد حممد بن عبد القادر،
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

شكرا السيد النائب احملرتم على هاذ اإلضافات، فقط حىت       
 اثينال نصدر أحكاما جزافية، أرجو من السيد النائب ألن هذا 

مرة تيطرح هاذ السوال والسيدات والسادة النواب اآلخرين إيال  
كيعرفو شي حالة إدارية معينة يوافيوان هبا ابش نقوموا ابلالزم، 

 .وشكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الوزير،

فيما يلي ثالثة أسئلة هلا وحدة املوضوع، ويتعلق األمر        
سيتم طرحها دفعة واحدة كما العادة ابلساعة اإلضافية، وعليه 

لتنال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير. السوال األول للسيدات 
ة والتعادلية، للوحد االستقاليلوالسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .لكن قبل ذلك تفضل السيد الرئيس هناك نقطة نظام

 :)نقطة نظام(النائب السيد عبد اللطيف وهيب 

من اتفقتم غتكون وحدة املوضوع؟، راه احنا اللي  م        
 ...كنطرحو األسئلة ماشي انتما
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 :السيد رئيس اجللسة

 .ما مسعتكش، ميكن لك ترف  الصون السيد النائب   

 :)نقطة نظام(النائب السيد عبد اللطيف وهيب 

م  من قررتو أبنه كاينة وحدة املوضوع وتطرح أسئلة  ..      
مجاعي، شكون اللي قاهلا ليك؟، منني بشكل عام، بشكل 

جبتوها؟. هذا سوالنا وعندان استقالليتنا نسمعو جواب الوزير على 
اآلخريين، عاد نديرو السوال دايلنا عالش غادي تورطوان يف هاذ 
القرار دايلكم الفرداين؟، راه ما عندكمش احلق السيد الرئيس، 

ش داك كندير ا  مخاصكم تشاورو معاان كرؤساء الفرق ونتافقو، ال 
 ..الشي اللي قالت ليا العدالة والتنمية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، أعتقد أنه جرت العادة، جرت العادة واللي غري       
لتحقيق واحد اجلزء من النجاعة ألن كتكون واحد النوع من 
التكرار، ألنه إيال كان تكرار يف السوال وكان تكرار يف اجلواب، 

اخللفية ابش تفرضت الوحدة دايل املوضوع ألن  أعتقد هذا هو 
ا  كامينعش وما  كان جواب واحد وسوال آخر، ولكن هذا م

كايسقطش عليك احلق السيد النائب أنك تطرح السوال دايلك 
مبعزل عن السوال بطريقة مجاعية. إذن ندوزو للسيد النائب من 

سيدة لللوحدة والتعادلية فليتفضل مشكورا أو ا االستقاليلالفريق 
 .النائبة عفوا

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

السيد الوزير، بغينا نعرفو عالش خليتو الساعة دايل الصيف       
 .يف الشتوى؟، واش فعال صيفنا وىل شتوى؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، السوال الثاين للسيدات والسادة النواب       
 .التجم  الدستوري تفضل السيد النائباحملرتمني عن فريق 

 :النائب السيد بوسلهام الديش

ما هو تقييمكم السيد الوزير احملرتم، لنظام إضافة ونقصان       
 ساعة من التوقيت الرمسي للمملكة؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، السوال الثالث للسيدات والسادة       
األصالة واملعاصرة.. إذن غادي منرو النواب احملرتمني من فريق 

 .جلواب السيد الوزير عن كل هذه األسئلة، فليتفضل مشكورا

الوزير املنتدب لدى رئيس  السيد حممد بن عبد القادر،
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أود أن أشكركم على تفضلكم هباذ األسئلة املتعلقة هباذ       
دقيقة على التوقيت الرمسي للمملكة  24القرار، الذي أضاف 

واإلجراءات املصاحبة له. يف احلقيقة هاذ السوال أو هاذ األسئلة 
تبطة هبذا واحليثيات املر  االعتباراتستمكننا من توضيح خمتلف 

ين أن أضيف ملا صرح به القرار، وإن كنت أتساءل ماذا عسا
السيد رئيس احلكومة، يف تفاعله م  الصحافة الوطنية ووسائل 

 .اإلعالم

لكن أود يف البداية، أن أؤكد على أن هذا النقاش الذي أثري       
 صحي، وجيد، ويعكس حيوية اتجمتم  قبل بضعة أايم، هو نقاش

ش، وهو ااملغريب ويقظته. فالبد أن أن حنيي هذا احلوار وهذا النق
على كل حال موجود ماشي خصوصية مغربية، موجود يف 
جمتمعات أخرى، وعرف املستوايت من النضج منني أصبح موطر 
جبمعيات، مجعيات أنصار التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، 
مدعما خبربة علمية إىل غري ذلك..، فهاذي انطالقة مهمة نتمىن 

  متس  من الوقت يفأنه يتواصل هاذ احلوار، وأنه يكون عندان
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اللجان لإلطالع على خمرجات الدراسة اللي قمنا هبا ابش نكونو 
 .واضحني يف هذا األمر

 4121اللي بغيت نوضح، وهو أنه كاين مرسوم ملكي لسنة       
 6446حيدد التوقيت الرمسي للمملكة، وهناك مرسوم دايل 

فها ذيقضي إبضافة ساعة يف يوم األحد األخري من شهر مارس وح
يف يوم األحد األخري من شهر أكتوبر، يعين ما يسمى ابلتوقيت 
املزدوج للمملكة أو ابلزايدة والنقصان كما هي معروفة. يف شهر 
مارس املنصرم، طبعا كيدخل واحد املعطى آخر هو شهر رمضان 
منني كيقرب وهاذ التوقيت الصيفي وما غادي خيرج منو حىت 

ضيفو عة دايل التغيريات، تنكيصبح األمر يتعلق أبرب  6465ل
وتنقصو يف رمضان، ومنني تيخرج رمضان عاود تنضيفو عاود 
تنقصو. طبعا احلكومة انتبهت وأان قلتها مرارا فهاذ اتجملس املوقر، 
إىل أنه كاين واحد اإلستياء، واحد التدمر من طرف الرأي العام، 

الق طهلاذ نظام التغيري دايل الساعة، فكانت هناك دراسة مت اإل
دايهلا حتت اإلشراف املباشر دايل السيد رئيس احلكومة، وهاذ 
الدراسة اللي قمنا هبا كان املنطلق واملنتهى منها هو تقييم مخس 

 ...سنوات من إعمال مرسوم الزايدة والنقصان

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت م  كامل األسف، غادي       
 .تفضل السيد الرئيستكون رمبا فرصة.. 

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

السيد الرئيس، معذرة أن نثري املوضوع مرة أخرى نقطة نظام       
أكتوبر حطينا سوال آين، الرقم  62تتعلق ابلربجمة، يوم اجلمعة 

حول هاذ اإلضافة دايل الساعة. ما عرفتش  1111دايلو هو 
 بالصتنا ا وىل كيربمج يفشكون اللي برمج لنا يف عوض يطرحنا هن

. فلذلك أان أثري اإلنتباه دايلك 456قالنا انتما غتمشيو للمادة 

السيد الرئيس، هاذ الشي خاصو يوخذ ابجلدية الالزمة يف 
 .شكرا ،املكتب

 :السيد رئيس اجللسة

ال شكرا السيد الرئيس، غري هي يف الربجمة جرت العادة مرة       
يعين كيكون يف الندوة دايل الرؤساء وكيتافقو  االتفاقأخرى أن 

على الربجمة.. إيال وق  شي خطأ وال احنا خذينا املالحظة دايلك،  
كيما خذينا املالحظة دايل السيد الرئيس يف األول غادي 

، ولكن هذا راه كيكون حمط اتفاق االعتبارانخذوها بعني 
 ..كون خطأن يبيناتكم، انتما يف ندوة الرؤساء اللي كتقررو، ميك

على كل، مكتب اتجملس ما كيقررش راسو، مكتب اتجملس        
كيقرر بناء على اإلرساليات واألسئلة اللي كتجيه من الفرق، 

كتحدد الربجمة أو جدول   االجتاهوكتكون أيضا جلسة فهاذ 
األعمال دايل اجللسة. على كل هاذي مالحظة خذيناها بعني 

ني و ليها إن شاء هللا ابش نشوفو ف، إيال كان غادي نرجعاالعتبار
رمبا كاين اخللل. إذن غادي منرو إيال امسحتوا السيدات والسادة 

 الستقاليلاالنواب احملرتمني، للتعقيبات والتعقيب األول للفريق 
 .للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

و السيد الوزير، هباذ اجلواب دايلكم بغينا نعرفغري امسح يل       
انتما ما فامهني والو، أو ال مكاتقنوش فن  vraiment واش

املراوغة، أو ال هباذ اجلواب دايلكم راكم ما احرتمتوش الذكاء دايل 
املغاربة والذكاء دايلنا كممثلي األمة. اليوم كان لزاما على احلكومة 

ذه يت تتفاوض معها وجتاملها هبجتي وتقولنا من هي األطراف ال
القرارات العشوائية والالمسوولة؟. تكلم السيد رئيس احلكومة، عن 
الدراسة بغينا نعرفو هاذ الدراسة، ولكن النهار اللي بغات احلكومة 
ترق  الفضيحة اللي دارت، عملت برجمة دايل التالميذ فاش يقراو، 

 األمهات، زادتوكان فيها أكرب إجحاف على األساتذة واآلابء و 
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هلم مشاكل يف غىن عنها، يف غياب املطاعم املدرسية، يف غياب 
النقل املدرسي. اشنو املآل دايل التالميذ اللي يف اتجمال احلضري  
كيسكنو بعادين على املوسسات اللي كيبقاو ساعة م  األبواب 
دايل املوسسات؟، أما العامل القروي، واش يف خباركم السيد الوزير، 

كلم على رجليهم ابش   64لتالميذ يف العامل القروي كيقطعو أبن ا
يوصل للموسسة؟، واحلكومة ما وّفرت هلمش النقل املدرسي 
واملطاعم، بل أكثر من هذا احلكومة غفلت العامالت والعمال يف 
املصان  واحلقول، اليوم صار لزاما على احلكومة أن تسحب هذا 

 د الرئيس، ما كاينش الليالقرار اجلائر، وراه ايال انضت، السي
غيطفيها، راه انتما هاذ القرارات اإلرجتالية والعشوائية، خصها 

 ...احلكومة تدف  الثمن دايهلا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، شكرا السيدة النائبة احملرتمة. التعقيب       
 .املوايل لفريق التجم  الدستوري، تفضل السيد النائب احملرتم

 :لنائب السيد بوسلهام الديشا

 شكرا السيد الرئيس،

م  األسف السيد الوزير احملرتم، ما جاوبش على األسئلة       
بتاات. جيب اإلقرار السيد الوزير احملرتم، أبننا تفاجأان وتفاجأو 
املغاربة كاملني صغارا وكبارا بقرار دايل احلكومة اللي اجتمعت يف 
عجل، وعقدت جملس حكومي استثنائي اندر ابش اتخذ القرار 

د ل اململكة. هذا ترتب عليه واحدايل إضافة ساعة للتوقيت داي
اتجمموعة دايل األمور، علما أنه أسابي  قبل أمطرمتوان عرب القنوات 
التلفزية واإلذاعية خبرب الرجوع للتوقيت املستمر للمملكة، هاذ 
القرار دايل احلكومة املتسرع واللي تّدعون السيد الوزير، أبنه بناء 

القرار وال هاذ  على دراسات، هاذ التوقيت هذا واّل هاذ
الدراسات، راه كان ينبغي أن حتيطوان علما هبا وحتيطون كافة 
املغاربة علما هبا، ونتشاور يف شأهنا ونقتن  جبدواها. هاذ التوقيت 

اللي حددتو السيد الوزير، اآلن غادي حيدث خلبطة يف اإلدارات 
ويف املوسسات التعليمية، بداية من األسبوع املقبل، درتو السيد 

لوزير احملرتم، عطيتو الصالحية لرؤساء املصاحل ابش يتساهلو م  ا
املواطنني يف الدخول ويف اخلروج، كيفاش غادي تديروها؟ كيفاش 

 .غتويّل هاذ اإلدارة؟ غتويّل الفوضى، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، إذن، ما كاينينش؟.. تفضل،       
 إطار التعقيبات اإلضافية، تفضلي، ساال صايف تفضل، يف

 .تفضلي، التعقيبات اإلضافية

 :النائبة السيدة فتيحة سداس

السيد الوزير، م  األسف الوقت ما كانش كايف ابش ميكن       
ة لكم جتاوبوان بشكل دقيق على كل املعطيات اليت تتعلق هبا الساع

كومة شرسة يف مواجهة احلاإلضافية. أان أتفهم أن تكون املعارضة 
وهذا دورها وحقها الدميقراطي، لكن الشيء الذي ال أتفهمه أن 
يكون مكون من احلكومة ومشارك يف القرار، يف قرارات هاذ 
احلكومة وأن يتوجه هباذ الشكل للسيد الوزير، السيد الوزير هاذ 
املسألة تضر ابلدميقراطية، وهي أعمق وأصعب وأقبح من زيد 

 .ساعة ساعة ونقص

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف       
آخر؟، ما كاينش. السيد الوزير، فيما تبقى، فيما تبقى من 
الوقت، بض  ثواين، إذن ما كاينش رد؟، شكرا. إذن، ما بغاش، 
ما بغاش، ما فهمتش واش كتقررو يف بالصة احلكومة؟، واش  

بالصة احلكومة؟ هو عندو احلق، السيد الوزير اعطيناه كتقررو يف 
الوقت، عندو احلق ايخذ الكلمة أو ما ايخدهاش، ما نقرروش 

 ...احنا يف بالصتهم، أرجوكم
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الوزير املنتدب لدى رئيس  السيد حممد بن عبد القادر،
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 يد الرئيس؟واش تسمح بدقيقة الس      

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل، دقيقة، تفضل تفضل.. عندك بض  ثواين.. تفضل،       
تفضل، تفضل السيد الوزير.. إيوا راه من الصباح واحنا تنطلبو 
التعقيب اإلضايف السيد الرئيس هللا خيليكم، طلبنا التعقيب 
اإلضايف وكررت السوال مرتني ما هزيتوش يديكم، تفضلوا 

 ... تفضل السيد الوزير بض  ثوانتفضلوا.

الوزير املنتدب لدى رئيس  السيد حممد بن عبد القادر،
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

أعتقد أبن النقاش املفصل املعمق غادي ميكن يكون يف ..      
إحدى اللجن، ولكن م  ذلك نبغي نوضح للسيدات والسادة 

اختاذ على أساس التوجه حنو نوع من اإلستقرار النواب أبن القرار 
 ...يف الساعة دايل اململكة، ألن الدراسة أكدت أبن املغاربة

 :السيد رئيس اجللسة

، غنمرو للسوال املوايل هو سوال عن إصدار ميثاق شكرا      
الال متركز.. عندكم مسيتو تفضل.. إيوا اعطيناكم السوال ما 

السي  ما بغيتوهش.. اياله تفضلبغيتوش.. عطيناكم التعقيب 
وهيب تفضل.. التوقيت دايلك مضبوط غري تفضل السيد 

 ..النائب.. السيد النائب تفضل

 

 

 

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :(نقطة نظام)للوحدة والتعادلية 

السيد الوزير أجاب بكلمة ال ميكن قبوهلا أبدا، فعليه أن ..       
يسحبها،.. ما عرفتش شنو قال.. احنا ماشي يف السوق.. ال ال 

 .قاهلا، ال قلتيها السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

إيال قاهلا السيد الرئيس، السيد الرئيس أرجوكم، السيد الرئيس       
إيال السيد الوزير قاهلا وهو كيجاوب أان ما مسعتوش إيال قاهلا 

ا مسعنا الرد ابلشكل دايلو ابمليكرو ما خارج اجلواب دايلو، ال احن
مسعناش تفضل.. السي وهيب تفضل.. أرجوكم السي مضيان 
السيد الرئيس، حىت أنت براسك ما مسعتيهاش غري وصالت دير 
براسك ما مسعتيهاش، تفضل السي تفضل.. أرجوكم السي وهيب 

 .غتاخذ الكلمة؟ تفضل

 :)نقطة نظام(النائب السيد عبد اللطيف وهيب 

غري نلقاو الكلمة، غنلقاو الكلمة السيد الرئيس اللي قال       
حشومة، التخربيق واّل شي حاجة حبال هكا، هاذ الشي اللي 

ال ما عرفت واش قلتيها و  قال، قال قليت حشومة التخربيق أان ما
أان ما مسعتها، أان غري قلت ذاك الشي اللي قال ليا أان ما  قلتيها؟

 .قلت والو

 :اجللسة السيد رئيس

أرجوكم، تفضل، باليت السي وهيب،.. نقطة نظام تفضل،       
 .السي وهيب واحد نقطة نظام هللا خيليك تفضل
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قطة ن)النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي 
 :(نظام

غري إيال امسحيت السيد الرئيس، راه صعيب تقال شي أشياء       
جلسة راها مسجلة، يعين ما  ومنرو عليها مرور الكرام، وهاذي

نبقاوش جنيو خنلقو شي حدث من ال شيء. راه ما كنصنعوش 
هنا الفرجة، هاذي جلسة دستورية جيب أن حنرتم بعضنا البعض، 
احنا ما مسعنا والو، وابلتايل ما ميكنش جتي تقال على أن شي 
حاجة تقالت اللي ما مسعاهتاش القاعة، وابلتايل هاذ النقطة أان 

على أنه ترجعو للتسجيل وأتكدو، ما ميكّناش نستمرو تنقول 
 ...فهاذ العبث وخنلقو احلدث من ال شيء

 :السيد رئيس اجللسة

و النفس، هللا خيليكم غري نضبط تفضل السي وهيب تفضل..      
السيد الرئيس.. السيد الرئيس.. السيدة النائبة أرجوك، السيدة 

س، راه أرجوك، تفضل السيد الرئيالنائبة.. السيدة النائبة أرجوك، 
 .أعطينا نقطة نظام، تفضل

 (:نقطة نظام)ووانو بالنائب السيد عبد هللا 

السيد الرئيس، واحد اجلانب طبيعي من أنه يكون هاذ النوع       
من النقاش احلاد ألنه القضية ماشي صغرية القضية كبرية، لكن 

لنا واللي هو دستور داياحنا النظام الداخلي دايلنا اللي كيجمعنا 
فيه واحد العدد دايل األخالقيات، فيه االحرتام بني املوسسات، 
فيه اإلحرتام فيما بيننا. فأان أرجو السيد الرئيس، بصفتكم أنتما 
اللي كرتأسو هاذ اجللسة أن السيد الوزير إذا قال هاذ الشي 
يسحبو، كيف قال األخ ابش نرجعو للتسجيل نرجعو لو، الكالم 

 .لي قال السيد الرئيس حىت هو جيب أن يسحب، شكراال

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، على كل السي مضيان، السيد الرئيس.. السيد       
الرئيس.. السيد الرئيس، نبهيت لنقطة وقلت ليك ابحلرف السيد 
الوزير فاش كان كيتناول، وخليين غري جناوبك، كيفما كنتسنطو 

الوزير فاش كان جايب عناصر كيقدم ليكم تسنطو لينا، السيد 
عناصر اإلجابة على السوال املطروح، أان شخصيا وأنت براسك 
ما مسعتيش هاذ الشي اللي تقال، على كل، على كل، إيال كان 
هاذ الشي تقال ميكن غادي نرجعو ليه يف التسجيل وهذيك 
الساعة غادي ايخذو القرار املناسب. شكرا تفضل السي وهيب، 

قلنا ما مسعناش، احنا قلنا ما مسعناش، ما مسعناش حىت  راه احنا
غاديش.. تفضل آخر ا أان راه معاك ما مسعتش، على كل إيوا م

نقطة نظام ابش ندوزو تفضل.. تفضل.. آخر نقطة نظام ابش 
 ..ندوزو.. تفضل.. خلي وخلي الرئيس دايلك يهضر

قطة ن)النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي 
 :(ظامن

أان رمبا كنت واضحا يف كالمي، واان أقتين عبارايت جيدا،       
وحني حتدثت حتدثت بشكل عام. ال أتوجه لفريق معني أو 
لشخص معني، لكن ما تفضل به السيد الرئيس مضيان هو 
مرفوض مجلة وتفصيال، وخاصو يسحبو م  كامل االحرتام، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل خذ الكلمة قبل ال تسحبها عاود  تفضل السيد،      
 .اثين

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 السيد الرئيس،
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السيد الوزير، امسحو يل كنت أريد أن أطرح سواال ولكن ملا       
مسعت جوابكم راه مسعت اكتشفت أن حكومتكم ال جواب هلا، 
ليس لكم تقرير، وليست لكم رؤية، وليست لكم تصور، صدمتم 

ربة بذلك القرار. اللي خارج يف الستة سري للجبال كيخرجو املغا
يف وسط الليل وكيمشيو م  الفجر ابش ميشيو يقراو، هاذوك ما  
كيفكر فيهم حد، املوظفني يدخلو وقت ما بغاو هذوك ما كيفكر 

ساعة  60فيهم حد، واختدتو القرار أعطيوان غري التقرير كنتو يف 
قولو لينا ساكتني عليه، وجتيو ت تقول لينا مستعدين ها هو، مالكم

احنا دران الدراسة آش من دراسة غتدير؟ منها تيجي واحد خيرج 
يف الستة دايل العشية والظالم، وخيرج يف السبعة دايل الصباح 
الظالم، هاذي هي الساعة دايلكم ودرتو ليها هنار السبت قرار 

ديروها اللي ماتو فيه الناس،  train استثنائي، ديروها غري هلاذ
غري منني تزيدو يف األسعار، ديروها غري هلاذ منني كتاخذو شي 
قرارات. أنتما آش كتديرو هنار اللي درتو االستثناء درتوها، راه 
السيد الرئيس غري عقب إيال بغييت تعقب ما عندي ما بقي نقول 

 .ليك

 :السيد رئيس اجللسة

ررهتا خيليكم راين كشكرا السيد النائب، مالك آش واق ؟ هللا       
ابش نضبطو الوقت نضبطو النفس بعدا، احنا كنشوفو راه  

راه وق  واحد اخللط عفوا وق  واحد اخللط،  la régie كنشوفو
مكانوش عارفني يف التعقيبات اإلضافية  la régie اإلخوان يف

النواب اللي كياخذوا الكلمة، وق  واحد اخلطأ  كانوش عارفنيا  م
ان خذينا شوية دايل الوقت ابش نضبطو بسيط هو اللي خالّ 

الوقت. إذن نضبطو النفس مرة أخرى ابش نضبطو الوقت، تفضل 
 .السيد الوزير

 

الوزير املنتدب لدى رئيس  السيد حممد بن عبد القادر،
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

ر مرة ذكشكرا السيد النائب احملرتم على هاذ السوال، وكن      
أخرى أبن هاذ احلوار اياله انطلق، وهو ابلتايل ليس يف حاجة إىل 
أي انفعال أو ااثرة مشاكل كتعلق ابلتجهيز واحلياة العامة على 
هاذ القرار. ونطمئن السيد النائب احملرتم، أنه ما كاين ال فوضى 
وال هم حيزنون، قبل وجود هاذ احلكومة بكثري كانت هناك دولة 

ظام تراكم ماشي هاذ القرار غادي يبعث الفوضى وموسسات ون
يف أوصال اململكة السعيدة، إذا بغيتو تناقشو القرار أان مستعد 

دقايق، وانتم  6مور هاذ اجللسة، ألن ما ميكنش جناوبوكم يف 
تبداو تصدرو أحكام وأان اياله بديت اجلواب داييل، أان مستعد 

دراسة، ما يبو النبقى معكم حىت للصباح نديرو فشي جلنة وجن
غاديش نبداو نّداكرو واحنا يف موسسة حمرتمة، آش من دراسة؟ 
آش من حكومة؟ أان جيت ابحلوار وشكرت واعتربتو أنه حوار 
صحي واجيايب، وأان أحتمله بكامل املسوولية، يعين، إذا كانت 
هناك نواقص أو كان هناك سوء.. ولكن خليوان نشرحو حيثيات 

أشرع يف تقدمي عناصر اجلواب، ولكن مسعت القرار، حلد اآلن مل 
من األحكام قاسية اللي رمبا رمبا كان ممكن نبداو احلوار بشكل 
أفضل، وأان رهن اإشارة دايلكم يف أي جلنة أردمت إىل الصباح، 

 .وشكرا مرة أخرى

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السوال املوايل هو سوال، آه عفوا تفضل،       
 .تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

السيد الرئيس، االحتاد األورويب دار سنة ابش حياور اتجمتم        
عاد غادي ايخذ القرار، سنة،  6464يف  44دايلو سنة، شهر 

ساعة هنار السبت. أكثر من هاكا، السيد الرئيس،  60انتما درتو 
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انون ملكي مبثابة قأكثر من هاكا، القانون املنظم للساعة، مرسوم 
ابش بدلتيه؟ ابملرسوم، مرسوم ملكي مبثابة قانون، مبعىن الربملان 
اللي خاصو يبدلو ماشي انت، وجتيب االقرتاح، هذا نقاش قانوين 
غنمشيو فيه للمحكمة ونشوفو آش غتقول؟ كاين أكثر من هذا، 
أجي نعطيك السيد.. كيفاش كتقول ليا راه حلد اآلن ما 

املغريب كينتظر منك جواب، راه مصيبة داخل  جاوبتيش، الشعب
الشعب املغريب، راه حالة توتر كاين داخل الشعب املغريب، راه 
عيب هاذ الشي اللي كتديرو يف أوالدان، راه عيب هاذ الشي اللي  
كتديرو يف املغاربة، ما عمركم قررتو جتتمعو هنار السبت حىت هنار 

السبت ابش  ش جتتامعو هناراللي بغيتو تزيدو يف الساعة، ما قررتو 
نة تنقصو يف البنزين وال تنقصو يف اخلبز وال تنقصو، ساعة من املكا

غتزيدوها هنار السبت، هنار اجلمعة كتقول انت هنار االحد 
يها، غنرجعو للتوقيت العادي، قلبتيها ورديتيها هنار السبت وزديت ف
ادي غ ايال كان عندك هاذ القرار عالش قليت هنار اجلمعة أبنك

ترج  للتوقيت العادي؟ وجييت تراجعيت عليه، عالش ما عندمش 
هاذ القرار هنار اخلميس، واجلمعة، واالربعاء، والثالاثء، واالثنني، 

 ...والسبت اللي كان قبل؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم.. إذن، ايال.. السيد الوزير..       
كاين   ان نستأنفو، تفضل، تفضل، اهالسيد الوزير احملرتم، خليو 

تعقيب إضايف؟، واش عندك انت شي تعقيب؟ تفضل، ما كاينش 
 .تعقيب، تفضل السيد الوزير، تفضل

 :النائب السيد عمر بالفريج

كيتنب ليا بّلي خطأت احلكومة، وما فيها ابس تراج ، زعما       
 ،تعاجل داك اخلطأ وتصحح اخلطأ دايل الساعة اإلضافية وصايف

 .ونطويو هاذ الصفحة وندوزو لشي حاجة أخرى

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى رئيس  السيد حممد بن عبد القادر،
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

شكرا السيد النائب احملرتم على هاذ اهلدوء الذي يليق هباذ       
املوسسة، شوف طبعا م  كل احرتام، أان قلت أحيي وأعتز هبذا 
احلوار وأخوضه بكامل املسوولية، من يعتقد، من يعتقد أن حكومة 
هاذي واّل غريها جتي وتنسخ مرسوم ملكي مبحرد مرسوم حبال 
اللي هي ما عندها خربة، ما عندها تراكم هذا انطالقة سيئة 

  قرار صعيب وكنعرف الوقللنقاش. مرة أخرى يصعب عليا، هذا 
دايلو صعيب وكنتحملوه، يصعب عليا نشرحو يف دقيقة، ماشي 
هتراب، ألتمس منكم اختاذ أي إجراء وأان معكم، للحوار ابلدراسة 
ابملرسوم امللكي، ابملرسوم التنظيمي اللي شئتو، ولكن يف اهلدوء 

 .اللي السيد النائب احملرتم أعطى مثال عليه، وشكرا

 :اجللسة السيد رئيس

شكرا السيد الوزير احملرتم، طبعا منر للسوال املوايل وهو سوال       
عن إصدار ميثاق الالمتركز اإلداري للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيدة النائبة

 :النائبة السيدة بثينة قروري

 شكرا السيد الرئيس،

الوزير، صادقت احلكومة موخرا على ميثاق الالمتركز السيد       
اإلداري الذي انتظرانه طويال. لذلك نسائلكم السيد الوزير، عن 
اإلجراءات اليت تعتزمون اختاذها لنجاعة وفعالية هاذ امليثاق دايل 

 .الالمتركز اإلداري، وشكرا السيد الوزير
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة      

الوزير املنتدب لدى رئيس  السيد حممد بن عبد القادر،
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

شكرا السيدة النائبة احملرتمة على تفضلكم هباذ السوال اللي       
هو كان من املفروض يكون هو موضوع الساعة ويكون فيه نقاش، 

ستني سنة  لبالدان بعد ألنه حتول جذري كبري يف التنظيم اإلداري
من اإلستقالل. اآلن اإلدارة املغربية يعين مقبلة على نقل سلط 
اللي كانت هي متمسكة هبا وشديدة التمركز، نقل سلط إىل 
اجلهات يف إطار التوجهات دايل السياسة العامة للدولة يف جمال 
الالمتركز، احنا اآلن اصدران هاذ امليثاق هذا وتتساءل السيدة 

ألحكام بة احملرتمة على التنفيذ دايلو، امليثاق فيه ابإلضافة إىل االنائ
والقواعد فيه آليات، من اآلليات األساسية كاينة جلنة وزارية 
يرتأسها السيد رئيس احلكومة، وغادي جتتم  قريبا لكي أول شيء 
تعملو هو تبت يف النموذج دايل التصاميم املديرية أو التصاميم 

تكون عند كل قطاع حكومي اللي كريصد املرجعية اللي خص 
فيها شوية السلط اللي غادي ينقل، وفق أي إيقاع وأي ترتيبات 
إدارية، وشنو هي القطاعات اللي ميكن جتّم  وختلق وحدات 
مشرتكة ابش يكون هناك واحد االنسجام فهاذ الوترية هاذي. 
 ةإذن كاينة جلنة وزارية بطبيعة احلال على صعيد اجلهة هناك جلن

وزارية يرتأسها السادة الوالة، إذن فالورش األهم هو أهم من إصدار 
امليثاق، هو تنزيل املقتضيات دايلو ابش حنققوهاذ املنعطف هذا 
 .يف إطار جتويد احلكامة وتعزيز الدميقراطية احمللية ببالدان، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .للتعقيب ئبشكرا السيد الوزير احملرتم، تفضل السيد النا      

 

 :مريإالنائب السيد حممود 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب والنائبات احملرتمون،

السيد الوزير، بداية البد أن ننوه هبذا اإلجناز التارخيي اهلام       
ة كبري سنة، والذي يكتسي أمهية   45الذي انتظره املغاربة أزيد من 

ابلنسبة للمواطن، ابلنسبة لإلدارة، ابلنسبة للجماعات الرتابية 
أيضا ابلنسبة للمقاولة. هاذ األمر السيد الوزير، هو موشر قوي 
على اإلرادة القوية والراسخة للحكومة إلرساء اإلصالحات 

وهذا واحد  6444اهليكلية اليت تقتضيها مرحلة ما بعد دستور 
تبعا الوزير، ابلتفاعل دايل الوزارة إشرافا وت منها، ننوه اليوم السيد

  .هلذا الورش

السيد الوزير، حق لنا اليوم أن نفتخر هبذا اإلصالح       
املوسسايت والذي سيمكن من تدارك نواقص املرسومني 

. السيد الوزير، الرهان اليوم هو حسن 6445و 4111 دايل
  جمال توسي تنزيل هذا الورش اهليكلي اهلام، والذي سيمكن من

احلرية والسرعة يف اختاذ القرارات. السيد الوزير، أيضا البد من 
اجلدية والصرامة ومواجهة كل العوامل اليت ميكن أن حتد من فعالية 
هاذ امليثاق، وهو ما يقتضي اختاذ جمموعة من اإلجراءات من 

 : بينها

اعتماد خمطط إجرائي حلسن التنزيل وفق  اإلجراء األول-     
زمنية، وقد أشرمت أثناء تقدمي امليزانية الفرعية لوزارتكم إىل  الآج

 ؛6441جمموعة من اإلجراءات ستنتهي أبفق منتصف 

ة نطالب السيد الوزير بتفعيل عمل اللجنة البني وزاري اثنيا-     
 اليت يرأسها السيد رئيس احلكومة؛
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م   جوهذا املهم، اعتماد برانمج أتهيلي وحتفيزي يست اثلثا-    
كافة األبعاد الثقافية والعلمية واملهاراتية وعن خصوصيات اتجمال 

 .لفائدة مسوويل وموظفي الدولة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟،       
 .تفضل

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

 امليثاق دايلطول املدة اللي انتظرانها ابش ينزلو هاذ       
الالمتركز، أنه غادي يسعف إشراك املوسسة التشريعية يعين يف 
إعطاء الرأي دايهلا، وكذلك ابش ابلفعل نعطيو مضمون حقيقي 

 .لالمركزية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم عن الفريق اإلستقاليل. هل هناك       
 .يد الوزيرمن تعقيب إضايف آخر؟، ال يوجد، الس

الوزير املنتدب لدى رئيس  السيد حممد بن عبد القادر،
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

شكرا السادة النواب على هاذ التعقيب، وبعض اإلقرتاحات       
اللي قدموا واللي كتقاط  بشكل كبري م  املخطط التنفيذي اللي 
واضعاه احلكومة لتنزيل هاذ امليثاق. اللي نبغي نقول هو أنه ابش 
يطمأنو السيدات والسادة النواب، هاذ التوجه حنو الالمتركز ماشي 

 طية، اآلن الدولة ملزمة ابملضي يف هاذمسألة اختيارية وال اعتبا
اإلجتاه نظرا ألن اإلدارة املركزية، اجلهاز اإلداري للدولة مدعو أمام 
حتدايت كبرية إلعادة النظر يف املآل دايلو، حىت ينهض ابملهام 
اإلسرتاتيجية الكربى وخيلي املهام احمللية والتنفيذية تقوم هبا 

كتكون يف القرب، وألهنا  اجلهات، ألن كتقنها أحسن، وألهنا  
كتخطط للتنمية اجلهوية أحسن، واإلدارة املركزية عندها مهام 

أخرى، إذن هذا توجه عاملي اآلن ميكن احنا أتخران فيه، هاذ 
امليثاق دايل الالمتركز وهلذا فكاينة هناك ضرورات وكاينة هناك 

 ...إلتزامات هاذي ماشي

 :السيد رئيس اجللسة

د الوزير، وشكرا على حسن مسامهتكم يف شكرا لكم السي      
هذه اجللسة. وإذا مسحتم سنمر إىل القطاع املوايل هو القطاع 

والسوال  0املتعلق ابلشوون العامة واحلكامة، وعدد األسئلة هي 
األول هو سوال حول ارتفاع األسعار للسيدات والسادة النواب 

 .فضلب تاحملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائ

 :النائب السيد هشام مهاجري

السيد الوزير، أنتم وزير منتدب لدى رائسة احلكومة املكلف       
ابلشوون العامة واحلكامة. ابهلل عليكم أتساءل أين تتجلى احلكامة 

يوم األخرية؟ هذا السوال  45يف تدبري احلكومة وخصوصا فهاذ 
تكم؟ خدامني ضد بعضيااألول؛ السوال الثاين، غري قولو ليا واش 

وال خدامني ضد روسكم؟ وال خدامني ضد الشعب املغريب؟ أان 
آخر إلتزام حكومي، وتعهد حكومي  .راه مازال ما فهمت والو

شهور  0يف ما خيص األسعار هو املرسوم دايل تسقيف األسعار، 
شهور  0هاذي التزمتم معاان وتعهدمت يف ما خيص احملروقات، 

 .التجربة البلجيكية، التجربة األملانية هاذي ولينا كنسمعو

املرسوم اللي خربقتو به حياة املغاربة كاملني وتلفتوان م         
التليفوانت وم  أوالدان، ولينا خماصمني غري م  املرأة واش التسعود 
هاذي وال العشرة، خرجتو اجتمعتو اجلمعة يف العشية، السبت يف 

سوم يف مسية، خرج بوحدو املر الصباح، السبت خرج يف اجلريدة الر 
اجلريدة الرمسية. واملرسوم دايل األسعار دايل احملروقات اللي غادي 
يفك املغاربة من املشاكل اللي عشناها هاذ األسبوع، أال وهو 
إضراب قطاع النقل الطرقي كنتسناو بلجيكا، ونتسناو فرنسا، راه 

ندو يف ع بلجيكا السيد الوزير راه مفيهاش شيفور دايل الكاميو
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طن على ظهرو ومغامر شاد طريق  64الطوان، وهاز  44القانون 
لفرنك منني كيوصل كيلقى راسو اياله ْكالا هو  41أكادير 

 ولكاميو، ومنني جيي آخر الشهر، منني جيي آخر العام يدير
l'assurance  ابلكريدي، منني يبغي يبدل لبنوات يديرهم

 la ارت ليه هاذ العامابلكريدي، واحلكومة مشكورة حىت هي د
vignette  ابلكريدي، ابش تعرف احلكومة عارفة القطاع دايل

فيه مشاكل، واليوم منني كنجيو السيد الوزير، املرسوم اللي  النقل
غادي يقاد حياة املغاربة ما درتوهش، شيت هاذوك قطاع النقل 
الطرقي راه من بعد اجلنود والناس دايل األمن راه مها اللي كيأمنو 
األمن الغذائي للمغاربة، راه ماشي احلكومة، مرارا كتجاوبنا كتقول 
راه األسعار ماشي مهميت أنمن األسواق، اياله األسواق هاذ 
السيمانة آش دريت فيهم السيد الرئيس؟، راه األسواق ما تنعقداتش 

درهم ال  64يف العامل القروي، ما كايناش ما لقينا مطيشة ال ب
واق اللي فيهم امللحة، السيد الوزير، ما درهم، كاين األس 45ب

غاديشي نتسىن تعقب عليا، غري ما حدكم بدلتو الساعة بدلتو 
 ...الساعة، بدلو الساعة أبخرى

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب انتهى الوقت، تفضلوا السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :لف ابلشؤون العامة واحلكامةاملك

 شكرا السيد الرئيس،

وكاين اللي حبرا جا هلاذ الربملان حبرا بغى يتعلم الغوات..       
الغوات راه احنا ماليه إيال كان الغوات، ولكن الغوات كان عامر، 
ماشي الغوات اخلاوي، واملغاربة عارفني شكون اللي كالمو قوي 

قبايلة وانت تتغوت وانت من وشكون.. وسكت شوية، راه من 
 ..الصباح وانت تتغوت وما ميكنش

 

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب.. السيد النائب.. ال يعقل.. السيد الوزير ..      
تصنت.. السي وهيب هللا خيليك راه ميكن نتافقو وميكن خنتالفو 
ولكن اللي ما خنتلفوش عليه هو التبخيس دايل عمل هاذ 

علمو حنتارمو بعضياتنا. السيد الوزير، استم  بكل املوسسة، نت
إمعان للسوال كيما تطرح، نكرموه بنفس الصيغة ونتصنتو ليه، 

 .أرجوكم هللا خيليكم، تفضل السيد الوزير تفضل

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

ة، على املغاربة، تنقولو هلم احلقيق شوف احنا ما تنكذبوش      
وهنار اإلنتخاابت تيعرفو شكون تيقول احلقيقة. إذن اليوم مازال 

، غري نقولو 6464ما كاينش حساب اليوم، احلساب حىت ل
املعقول للمغاربة دروكا راه مكاين انتخاابت غدا، التسقيف بني 
 ،يدي أان اللي عارفو، أان اللي تنتحاسب عليه م  املغاربة

وعندي  6445الشركات هبطو الربح دايهلم للمستوى دايل 
األربعاء راه عندي اللجنة دايل امليزانية الفرعية  األرقام هنا، وهنار

أجي نوريها ليك، ما تقوليش واعدتو املغاربة ما درتش، أان منني 
خاصنيش نضيعها اليوم، ا شهور م 2نواعد تندير، ولكن هاذيك 
ش الشركات إيال طلعو غدا هنبط خاصين نشدها بني يدي اب

 .ابلتسقيف، أان داير السياسة داييل، ماشي السياسة دايلك أنت

أقول اإلضراابت ممكن ما تلقاش مطيشة اإلضراب حق،       
هاذ البالد دميقراطية فيها حق ما فيهاش هلراوة، ما فيهاش من 
حقهم يديرو اإلضراب، ولكن اإلضراب راه املغاربة اللي دايرين 

درهم يف فاس، اليوم هاذ  46اإلضراب، إذن املطيشة وصالت 
الشي اللي تتقولو ما بقاش هنائيا، املعطيات اللي عطاوكم اليوم 
اعمارة هي املعطيات دايل البارح يف سوق الكرو يف وجدة، كلشي 

يف املغرب كولو يف  14دراهم و  6مطيشة ما كاينش أكثر من 
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ة الديطاي، قلت ليكم مطيش املارشي كرو، أان ما تنتكلمش على
درهم، كاين إضراب، املغاربة فامهني ابللي   46يف فاس وصالت 

كاين إضراب، إيال ما فهموهاش بعض الربملانيني شغاالهتم، أما 
منني يكون اإلضراب راه فرنسا منني تيكون اإلضراب املازوط ما 

، شنو غّدير تقول للمغاربة ما ّديرش les stations قتلقاهش يف
 .ضراب؟إ

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل انتهى الوقت هللا خيليكم تفضل      

 :النائب السيد أمحد صدقي

قد تتفق معي السيد الوزير احملرتم، على أن الواق  والتداعيات       
اجلوية،  ابالضطراابتدايل خمتلف اإلشكاالت مبا فيها املرتبطة 

هاذ اإلشكاالت هاذي تنتهي حدهتا القصوى، أقول حدهتا 
القصوى إىل املناطق البعيدة والنائية مما يلزم معه اختاذ إجراءات 
خاصة واستثنائية لفائدة هذه املناطق تجماهبة تلك الظروف الصعبة. 

حرية األسعار واملنافسة  440.46ومن ذلك، ما يتيحه القانون 
وصا ما ال يرتبط بوضعية جملس املنافسة خص 0و 1يف مواده 

 .املعروفة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف       
 .كاينش، السيد الوزير.. تفضلا  آخر؟ م

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

خاصنا غري نعرفو نقارنو العمل دايل هاذ احلكومة م        
احلكومة.. ما قلناش حّلينا املشاكل دايل املغرب كلو، بغينا املغاربة 
حيكمو علينا واش خّدامني أحسن من االخرين والّ ال؟ فقط. إذن 
تنقولو هاذ احلكومة اإلجراءات اللي كتدير اإلجتماعية، 

جراءات اللي قامية ما عّمرها اإلجراءات للشرحية املتوسطة، اإل
املغرب عرفها، وأان كنتحدى وغادي للجنة هنار األربعاء، واللي 
قال العكس جيي عندي قّدام يوم األربعاء يف اللجنة، ابش جنيبو 
األرقام ألن هاذ الشي ابألرقام، وكاين موسسات مستقلة عن 
احلكومة اللي تتقول هاذ الشي، ما شي احنااي، ممكن تقولو 

 ...حصائيات دايل احلكومةاإل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير.. انتهى الوقت. ومنر إىل السوال املوايل       
املتعلق بدعم وتوسي  الطبقة املتوسطة ببالدان للسيدات والسادة 

 .النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا هامل

السيد الوزير، أسائلكم ما هي جمهودات احلكومة من أجل       
مستوى عيش  سنيأوال حتسني القدرة الشرائية للمواطنني؛ اثنيا حت

هج السيد الوزير، صحيح ويف ظل الرتويج املمن الطبقة املتوسطة؟
خلطاب التبخيس والتيئيس والتشكيك والتحريض يف بعض 

ذة ما هي اإلجراء والتدابري املتخاألحيان، نسائلكم السيد الوزير، 
مستقبال حلماية هذه الطبقة املتوسطة وتنميتها وتوسيعها 

 .لطمأنتها؟، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضل يف الوزير      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

، %56شكرا، حسب اإلحصائيات الطبقة املتوسطة تقريبا       
وغادي جنبد غري التوظيف، التوظيف يف أايمات حكومة جطو 

ألف  14ألف مخسة السنوات، أايمات عباس الفاسي  04
، اليوم إيال 111ألف و 442أرب  سنوات، بنكريان  006و
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دايل  1ابش تكون عندان  6441ألف دايل  04دّخلنا هاذ 
 ...،111ألف و 411السنوات 

 :السيد رئيس اجللسة

ال ال أرجوكم.. ال ال ما غيمكنش لينا نستمرو.. هللا خيليكم،       
هللا خيليكم اإلخوان واألخوات النواب األفاضل السيد الوزير  
كيتصنت وإبمعان لألسئلة واملساءالت دايلكم، هللا خيليكم، هللا 

يه، تفضل السيد نتو لخيليكم نكرموه بنفس الصيغة حىت احنا ونتص
 .الوزير

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

هذا حق، تنقول اللي تيجهل ابللي األكادميية موسسة ..      
عمومية راه املوسسات العمومية هاذ الشي ابش خدامني راه 

مية أعباد هللا، راه األكادميية صوتو عليها راه موسسة عمو 
املوسسات العمومية هاذيك ابلكونطرا، حبال اجلماعات القروية 

وال غريو هاذ الشي ابقيني كنجهلوه، إيوا مصيبة  "OCP" أي
 .إيال كنجهلو هاذ الشي اللي كيجهل هاذ الشي

الفئة املتوسطة، الضريبة على الشركات الصغرى واملتوسطة        
 ندو الشركات املتوسطة والصغرية؟كانقصو فيها، شكون اللي ع

الشرحية املتوسطة، التغطية الصحية دروك اللي غنديرو وأنتما 
ألن كاين املناظرة دايل  41و 46مدعووين إن شاء هللا هنار 

التغطية اإلجتماعية للتوسعة شكون اللي غادي يستافد؟ هاذ 
ة الناس. التغطية اإلجتماعية اآلن هاذ الشي دايل التعليم، الشرحي

املتوسطة االستنزاف دايهلا الصحة وابلتعليم، اآلن إيال هاذ اتجمهود 
دايلنا إن شاء هللا تكلل ابلنجاح ابش ميشيو الناس للمستشفى 
يكون يف املستوى، واملدرسة العمومية تكون يف املستوى راه  
كنخففو العبء على كل املغاربة مبا فيهم الشرحية املتوسطة، إذن 

املتوسطة معزولة كلها، صندوق املقاصة تيدعم ما كاين الشرحية 

الفقراء ولكن البوطة كيشريها كل واحد، كنشريوها احنا كلنا وهاذ 
الدعم دايل األرامل وغريو راه الشرحية املتوسطة اللي كانت تتحمل 
احلموالت اإلجتماعية كتدعم. إذن ابش ما خففنا عليه ابش ما 

 .ذ اتجمهود فني مشىايلو اكثر. هاتكون القدرة الشرائية د

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب      

 :النائبة السيدة ميمونة أفتايت

 السيد الوزير،

أمتانغ أختار إحداث شيخصة تيلما وملاس نرا إمغريبني كل 
أدكشمن أمادوغان أداسنصلح األمور نسن كيتوغريس ن متازيرت 

ابألمازيغية اختزلت الضرورة دايل محاية الطبقة املتوسطة،  نسن،
ودعمها، وتوسيعها، واعتبارها مركز الثقل ابلنسبة للتوازن 

 االستقرارهو أساس  االجتماعي. هاذ التوازن االجتماعي
حيح السياسي. ص واالستقرار االقتصاديواالستقرار  االجتماعي

، أو كاينة أرقام مبتوتة %56قدمتو اآلن السيد الوزير، الرقم دايل 
اللي كتشكلها هاذ الطبقة املتوسطة،  %54هنا وهناك دايل 

ولكن واق  احلال اآلن كيجعل واحد الطبقة الدنيا منها كتسبق يف 
الطبقة اهلشة، حتتسب عمليا يف الطبقة اهلشة وابلتايل وجب 
التعجيل ابلتصنيف دايل املغاربة، ابلفئات دايهلم، واالستهداف 

. وابلتايل هاذ التأخر دايلنا يف التصنيف، واالجتماعييل اتجما
داف االستهشحال ما أتخران يف التصنيف، غادي نتأخرو يف 

 .رو الزمن دايل اإلصالحضاتجمايل والقطاعي، وهن

لذلك، خصنا نتوجهو للتخفيف من التحمالت دايل هاذ       
الفئة، وندعمو املدرسة العمومية، والصحة العمومية، والسكن، 
والنقل العمومي. مث أيضا املقاولة املتوسطة والصغرية ال بد من 
تشجيعها، وابملناسبة الوقت اللي تكلمت على السكن، انقشنا 

ة ش شيئا ما على الطبقيف قانون املالية واحد اإلجراء اللي شو 
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املتوسطة، خاصة فيما خيص اإلجراء املتعلق مبا يسلمه الشخص 
لنفسه. وهذا يعين األمر اللي خصنا نعيدو فيه النظر ابش فعال ما 

 ...نشوشوش على اإلصالحات

 :السيد رئيس اجللسة

ناك من هل ه ،احملرتمةالنائبة انتهى الوقت، شكرا السيدة       
بقى من كاينش السيد الوزير فيما تا  املوضوع؟ متعقيب إضايف يف 

 ليكش. إذن منر..ى قت؟، واش بقى ليك شي وقت؟، ما بقالو 
دايل الثواين..  1كنظنش بقات ا  م la régie مازال كنتأكد من

ما بقاليكش بزاف السيد الوزير. منرو للسوال املوايل، سوال حول 
ل أسعار االستطالعية حو تفعيل احلكومة لتوصيات تقرير املهمة 

احملروقات للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 
 .والتنمية، لكم الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد رمضان بوعشرة

 شكرا السيد الرئيس،

 طالعيةاالستالسيد الوزير، أعدت اللجنة الربملانية للمهمة       
املوقتة تقريرا حول كيفية حتديد أسعار بي  احملروقات العمومية. 
نسائلكم السيد الوزير، عن ما قمتم به لتفعيل هاذ التوصيات، 

 .حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنني؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة 

 .شكر السيد النائب، السيد الوزير احملرتم      

ملنتدب لدى رئيس احلكومة الوزير ا السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

التوصية املهمة هي التسقيف، هي دير السقف لألسعار       
دايل احملروقات، هذه السلطة يف يد الوزير من غذا. أان غادي 
نعطيكم معطيات إن شاء هللا يف اللجنة، ما غاديش نعطي أمساء 

هاذ  مّلي مسعو غادي يكونالشركات، ابش تشوفو بّلي الشركات 

الشي مها هبطو اهلامش دايهلم اللي غالت هي شركة صغرية زايدة 
سنتيم على داك السقف اللي كانوا غيديروه. غنجي دروك  41ب

سنتيم، راين  44سنتيم وال  5أان نقول للمغاربة نقصت لكم 
 .سقفت، ما نضحكوش على املغاربة

هور اللي عندي فيدي، ش 2اآلن هاذ السلطة داييل دايل       
ما غاديش نستعملها دروك، خاصين تبقى ابش إيال الشركة 
حتركات حىت أان نتحرك، بغيتوان نستهلكوها نستهلكوها. إذن بال 
ما نتزايدو شي على شي دايل التسقيف كيفما كيجي، خص 
اإلنسان بعدا يعرف املعطيات عاد يتكلم، شي واحد كيغوت راه 

ا عام وابقية يف يدينا يف يد احلكومة، احن أشهر هادي، 0قلتو 
احلكومة ماشي غري قالت غتدير، غتدير إيال كانت الضرورة، اآلن 

 .ماشي ضرورة

ولكن كونوا على يقني يف أي وقت ممكن وسألوين نعطيكم       
املعطيات كلها هنار األربعاء إن شاء هللا داخل اللجنة ألن هاذ 

ميكنش نعطيوها أمام املأل. إذن الشي األسعار دايل الشركات ما 
احنا على استعداد والسلطة بني يدينا، كنتسناو إيال رفعو، إيال 
رجعو نرجعو، بقاو هنا احنا بقينا هنا، ولكن األسعار راه 

نونرب دايل  0، ألن كنا كنتظرو 16652اليوم  15اخنفضت من 
 العقوابت دايل أمريكا على إيران احلمد هلل داز هاذ الشي سلمي

 14واألسعار غادية وتتهبط ونتمىن إن شاء هللا هتبط أقل من 
 .يف األايم املقبلة إن شاء هللا 14ورمبا غتهبط أقل من 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب احملرتم للتعقيب       
 .تفضلوا

 :النائب السيد حممد خيي

 شكرا السيد الرئيس،
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ا ، يف احلقيقة بغض النظر على.. يف احلقيقة مالسيد الوزير      
بغيتش نزيد شي جرعة إضافية من التوتر ألنه ال املزاج العام وال 
األجواء اللي دازت فيها هاذ اجللسة يسمح بذلك. فبكل هدوء، 
وبكل صدق غادي نطرح على السيد الوزير جمموعة من األسئلة 

ة جدا، احلساسية كبري ألنه راه الرأي العام يتاب  هاذ الشي بواحد 
غاديش يتفهم كيفاش شهرين، ثالثة شهور، أربعة ا راه الناس م

شهور، مخسة شهور وأنت تتحدث على أن مرسوم دايل تسقيف 
األسعار جاهز وأنه بيد رئيس احلكومة، واليوم كتقول لسنا يف 
حاجة إىل مرسوم تسقيف األسعار ألنه الشركات راه هبطو األمثنة 

 الشي اللي كنيت غادي تقرتح عليهم يف املرسوم.حتت كاع هذاك 
واش ِحيْث أسعار البرتول دوليا طاحت؟ واش ِحيْث كاين إضراب 
دايل مهنيي النقل؟ هذا سوال كبري، أان كنقول هاذ املرسوم خاصو 
خيرج، ألنه ال يتعلق األمر بواحد املعطى ظريف موقت اليوم أو ال 

ث ار دايل احملروقات، نتحدغذا، احنا خاصنا نعرفو البنية األسع
عن حتديد اهلامش دايل الربح، نتحدث عن بنية أسعار جديدة 

، 6445فيها أمور معقولة ألن ابقي كنخدمو ابلبنية دايل قبل 
هاذي األمور ما كنفهموش كيفاش اليوم جبرة قلم غادي جنيو عاود 

 .اثين نطويو هاذ الصفحة

امسح يل كاين تناقض إما بني التصرحيات إما احنا       
مكنفهموش، البارح كتجاوبين السيد الوزير، كتقويل مل يعد 
احلديث ممكنا عن عودة الغازوال املهين، اليوم الزميل دايلكم يف 
احلكومة يتحدث عن إحداث جلنة اللي عاودت الغازوال املهين، 

رجعو للمقاصة  هاذ الشي واش عندو عالقة ابملقاصة غادي ن
كيفاش غادي تعملو هاذ الشي؟. امسح يل السيد الوزير، مرة 
أخرى التوصيات دايل املهمة اإلستطالعية ما فيهاش غري تسقيف 
األسعار، فيها إجراءات أخرى مهمة جدا مرتبطة ابملنافسة دايل 
ية القطاع، مرتبطة ابإلستثمار، مرتبطة ابلتمويل، مرتبطة بواحد البن

قبة وتتب  األسعار، مرتبطة بواحد اإلجراء ضرييب، قلنا دايل املرا

هذيك الضريبة الداخلية على اإلستهالك ما فيها ابس تبقى تطل  
وهتبط صعودا ونزوال م  األسعار الدولية، هتبط الضريبة منني 
يكونو األسعار دوليا مرتفعني، وتنخفض منني تكون األسعار يعين 

ا فواحد هاذ املداخيل وتعوضهمنخفضة ابش يعين الدولة تسرتج  
هتود ابش حنافظو  "la TIC" اللحظة معينة ما فيها ابس هاذيك

على القدرة الشرائية دايل املواطنني، كاين تدابري عدة لألسف ما  
 ...كاينش الوقت ابش نشرحوها ولكن ننتظر تفعيلها

 :السيد رئيس اجللسة

يف يف تعقيب إضاهناك من هل  ،شكرا السيد النائب احملرتم      
 .تفضل السيد الوزير املوضوع؟

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

، "la TIC" ال غري أان ما تنذكرش ابللي قلتو خاص هتبط      
 باليت غري باليت أان قلت ليك ما تنذكرش، وإيال قلتو خاص هتبط

"la TIC"  قويل منني جنيب الفلوس؟ ما ميكنش امليزانية خاص
كم عندكم اليوم هبطوها، ايك امليزانية يف الربملان باليت، امليزانية عند 

يف الربملان، انقشوها ايك حىت أنتما عندكم السلطة؟ غري احلكومة، 
ال ديروها ابريها يف امليزانية صايف راه بيديكم، الش تقولوها ليا 

 بوحدييت أاناي؟

 :رئيس اجللسة السيد

السيد الوزير هذا ماشي نقاش ثنائي، راه كتوجه للقاعة       
 .تفضل

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

ال ال البنية شيء وتسقيف األسعار شيء اللي قلنا لكم، كنا     
 شفتو ندخلو يف حوار إيالقلنا ال، قلنا تسقيف األسعار هي اللي 
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شي تشقيف األسعار وندخلو يف حوار على البنية، ألن ال داك
البنية.. باليت خلينا نتكلم، ألن البنية فيها التخزين، أان عارف 
التخزين شكون اللي عارف كلفة التخزين دروكا؟ اياله خاصين 

 ...ندخل يف حوار

 :السيد رئيس اجللسة

منر للسوال املوايل وهو سوال متعلق شكرا السيد الوزير،       
أبزمة ارتفاع أسعار احملروقات للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب 

 .احملرتم

 :النائب السيد عالل العمراوي

 شكرا السيد الرئيس،

ل أسعار الشك أنكم السيد الوزير، عارفني الثمن داي      
درهم للغازوال، تعداو  4465 احملروقات اليوم، اليوم راه تعداو

درهم ليصانص، واش هاذ الشي عمرو وق ؟. قلنا شنو  4465
 اإلجراءات اللي درتيو اآلن ابش تقضيو على هاذ غالء األسعار؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير لكم الكلمة      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  يد حلسن الداودي،الس
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

شي الفرق كانت م  التحرير، كاين اللي داير  تنظن كل      
شي كان متافق  خاص هباذ اإلجراءات هاكداك، التحرير كل

معاه، ايوا ما تقول يل وال. التحرير هو السعر الدويل هو هذا، 
كيشري كيبي  لك املشكل خاصين حنضي اهلامش، هذا اللي  

تيدي الربح بزاف ظهر املغاربة؟ هاذ الشي اللي حتظي،  ايكما
 اأجي نعطيك األسعار ومثن الربح، والربح اللي تيديو. إذن م
 كاينش املزايدة فهاذ الشي. أان عارف ابللي، راه تنمشي لشي

station  أان  املازوط، 44ليصانص، وراه فات  44راه فات
 .عارفها أان معارفهاش أان حاضيها يوميا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، تفضل السيد النائب للتعقيب      

 :النائب السيد عالل العمراوي

اإلشكالية هو أن أسعار احملروقات ما كتعرفش اخنفاض،       
لسقف اراها كرتتف  بطريقة مستمرة ومهولة تعدت م  األسف 

دايل عشرة دايل الدراهم، واالنعكاسات دايهلا السلبية على بقية 
املواد االستهالكية، كل املواد االستهالكية األساسية والقدرة 
الشرائية للمواطن ومستوى املعيشة دايلو. يف الوقت اللي كان من 
املفروض على احلكومة أهنا تعيد النظر يف سياسة احملروقات على 

ة، دايل التقرير الرتكييب دايل املهمة االستطالعي ضوء التوصيات
واللي تعهدتو كحكومة هنااي على األخذ مبضموهنا وأمهها ماشي 
غري التسقيف، ختفيض األسعار دايل احملروقات تعهدتيو به، وهذا  

 .كان منذ مخس شهور

السيد الوزير، ما دام غيبقى املواطنني كيتكواو هباذ النار       
دايل األسعار، األفراد متضررة، مجي  القطاعات دايل الغالء 

متضررة، واش احلكومة هلاذ الدرجة عاجزة؟ هل هناك تواطو م  
  اللوبيات اللي كتستغل واستغلت القرار دايل التحرير اللي درتيوه
كحكومة يف غياب اإلجراءات املواكبة ابش نذكر واحد الشروط 

ذا هو ون مواكبة هدايل املنافسة الشريفة، درتيوه حررتيوه بد
 كنتافقوش معاكم فيه وما عمران نتافقوا  اإلشكال، وهذا هو اللي م

 .معاكم فيك
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف يف       
السيد مضيان هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟  ؟املوضوع

 .تفضل السيد الوزير

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  الداودي،السيد حلسن 
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

أان اطلعت قبل ما جني على الربامج دايل األحزاب، ابش       
نشوف اش كانوا كيقولو البارح، أو واش تيقولو اليوم. كنتحدى 
شي واحد جييب يل دوك اإلجراءات املواكبة اللي كانت فداك 

، ابش ما نكونوش نغريو الكالم دايلنا من 6442اإلنتخاابت يف 
لدروك. قويل إجراء مواكب وأنتما عندكم قانون املالية  6445

اقرتحوه نشوفو واش قابل.. راه هاذ الكالم ما فيهش مزايدة على 
ا املغاربة، عارفني املغرب ما تنديروش البرتول، كنستوردوه غايل عاملي

الر غادي يبيعو ليه دو  15دوالر، منني يوصل  15راه وصل 
فابور؟، اللوبيات هذاك اشغالنا نتاع احلكومة، قلت لكم اهلامش 
دايل الربح عندي، ما بقات تقولو ليا لوبيات راه اهلامش دايل 

 ...الربح عندي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه       
الوطين  املتعلق بقطاع إعداد الرتاباجللسة. ومنر إىل القطاع املوايل 

والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة، ونرحب ابلسيد الوزير. عدد 
األسئلة ثالثة، ومنر مباشرة إىل السوال األول حول رؤية الوزارة 

تعبئة العقار املوجه لإلستثمار للسيدات والسادة النواب  يف
د النائب ياحملرتمني من فريق التجم  الدستوري، فليتفضل الس

 .احملرتم مشكورا لطرح السوال

 

 :النائب السيد عبد هللا املسعودي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن الرؤية احلكومية يف تعبئة العقار       
 .، شكرالالستثماراملوجه 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير      

وزير إعداد الرتاب الوطين  الفاسي الفهري،السيد عبد األحد 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،

ابلتأكيد هاذ النقطة دايل العقار مسألة أساسية، ألن           
كلشي كيبان لو أبن عامل حاسم يف العملية دايل االستثمار 

 -حتت إشراف رئيس احلكومة-ودايل التنمية. اآلن احنا بصدد 
وض  إسرتاتيجية لالستعانة ابتجملس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي لوض  واحد التصور متقاسم فيما خيص مجي  اجلوانب، 
واحنا حمتاجني إىل تصور متقاسم ألن كاين واحد العدد دايل 
االجتهادات قطاعية، الوزارة عندها االجتهاد دايهلا ولكن خصنا 

 .اسم، واحنا كنشتغلو يف هذا اإلجتاهتصور متق

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، لكم التعقيب تفضلوا السيد النائب       
 .احملرتم

 :النائب السيد عبد هللا املسعودي

شكرا السيد الوزير على جوابكم. الشك أن العقار يلعب       
ببالدان،  عيةواالجتما االقتصاديةدورا حيواي يف منظومة التنمية 
يوية، لكل القطاعات احل اسرتاتيجيعلى اعتبار أنه عامل إنتاج 
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ورافعة أساسية للتنمية املستدامة مبختلف أبعادها. فهو الوعاء 
فرص املنتج واملدر للدخل واملوفر ل االستثمارالرئيسي لتشجي  

 .الشغل

السيد الوزير، ال ميكن تصور جناح أي سياسة عمومية دون       
ضبط جمال العقار وتنظيم استعماالته. ويف هذا اإلطار، البد 
للحكومة أن تتخذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري فيما خيص 
هتيئة وتدبري اتجمال، بغية ضبط النمو والتوس  احلضري وحماربة 

 أنواعه؛  ن الغري الالئق بشىتاهلشاشة والفقر عن طريق حماربة السك
كالسكن الصفيحي والسكن الصلب، وذلك بواسطة برامج 
متعددة تتجلى يف "برانمج مدن بدون صفيح" و"برانمج السكن 
االجتماعي"، "برانمج السكن املنخفض التكلفة" الذي يقدر 

درهم السيد الوزير،  654.444درهم، ماشي  404.444ب
 ."يارابالهنو"برانمج السكن املهدد 

 الستثماراالسيد الوزير، إن العقار يلعب دورا مهما يف تنمية       
يف كل القطاعات احليوية يف البالد، كالقطاع الصناعي والسياحي 
والفالحي. ويف اخلتام، نتمىن من احلكومة أن تكون هلا رؤية 
واضحة املعامل واألهداف لتوفري العقار وتعبئته يف جمال 

 ...االستثمار

 :د رئيس اجللسةالسي

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت شكرا. هل هناك       
 .من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ تفضلوا السيد الوزير

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

بعض العناوين دايل احملاور اللي خصنا نشتغلو عليها، أوال       
املسألة دايل إعادة االعتبار، املسألة دايل التخطيط احلضري؛ اثنيا 
تفعيل واحد العدد دايل املناطق املفتوحة للتعمري، ولألسف نظرا 
للمساطر والتعقيدات دايل الوضعية القانونية ما استطعناش؛ مث  

ية دايل عقلنة وترشيد املسألة دايل كاين كذلك واحد القض
العقار العمومي، كنجحو فهاذ اتجمال ولكن ابلتأكيد   استعمال

 ...كاين هامش

 :السيد رئيس اجللسة

وال ومنر للس، شكرا للسيد الوزير، لألسف انتهى الوقت      
املوايل هو سوال متعلق مبشكل السكن الصفيحي ابملغرب، 

لكم  رتمني من فريق العدالة والتنمية،للسيدات والسادة النواب احمل
 .الكلمة السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد نور الدين قشبيل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، رغم اتجمهودات اليت يقوم هبا قطاع اإلسكان       
ابملغرب من أتهيل بعض املدن، ال زالت هناك مشاكل عدة 

سائلكم املنتشرة يف معظمها. لذا نتتصدرها معضلة أحياء الصفيح 
 .السيد الوزير، عن مدى تقدم "برانمج مدن بدون صفيح"، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير      

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

تقريبا أسرة،  614.444األرقام معروفة، اإلحصاء األصلي      
، 24.444بينما واحد  614.444عاجلنا اليوم تقريبا واحد 

أما املساكن إلعادة اإلسكان موجودة خص الرتحيل، أما معنية 
بواحد العدد دايل العمليات يف طور اإلجناز، إذن كاين عمل، 

ن ت ابلفعل حتسّ وكاين إجنازات واحد العدد من األسر استطاع
ظروف العيش دايهلا، إال أن من الضروري نقولو أبن ما استطعناش 
نوقفو هاذ القضية دايل املدن دايل الصفيح، كان بطبيعة احلال 
املراقبة، كان ضرورة حلول بديلة، ولكن بغيت أنكد على واحد 
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النقطة هي التحكم يف الالئحة دايل املستفيدين، هناك ابلتأكيد 
ة أكثر، ضبط املعايري وهذا عمل حقيقة خصنا خاص شفافي

نتعاملو ونتعاونو عليه مجيعا ماشي فقط مسألة دايل اإلدارة، 
حيث ألن هاذ القضية دايل الصفيح هو ملتقى دايل واحد العدد 
دايل اإلشكاليات اقتصادية، إجتماعية، ثقافية، أخالقية 

و عليه نانتخاابوية، هاذ الشي كلو خصنا، بطبيعة احلال، نتعاو 
 .ايال بغينا نتقدمو فهاذ اتجمال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم لكم       
 .التعقيب

 :النائب السيد موح الرجدايل

 شكرا السيد الوزير،

أوال تنثمنو اتجمهودات اللي بذلتوها فهاذ اتجمال هذا، لكن       
حل جدي وجذري هلاذ املعضلة على ال يزال احلاجة ماسة إىل 

مستوى املغرب. نقطة سوداء، السيد الوزير، اللي هنضر عليها هي 
متارة، احلقيقة إىل اليوم ولن أكون خمطئا ايال قلت لكم أنه إىل 
اليوم، ما كاينش شي خمطط وما كاين شي توجه لتمارة. املسألة 

لكم تتعرفو عاألساسية الناس اليوم تيتساءلو قاطين دور الصفيح ول
املعاانة اللي عاشوها وتيعيشوها اليوم، اللي تيعيشوها اليوم، ما 
ميكنش يعين املعاانة اللي.. وكثرة املطالبات اللي كاينة فهاذ اتجمال، 
تيتساءلو اليوم وتنتساءلو معاهم، واش كاين برانمج زمين واملكان 

وال قاللي غريحلو ليه ووقتاش غريحلو ليه؟، ألهنم ضاعو بني األ
املختلفة، منهم من قال أنه غيمشيو لعني عودة، منهم من قائل 
"اتمسنا"، ومن قائل الصباح، ومن قائل ومن قائل وما تنتهيش 

 .األقوال

لذلك اليوم نسائلكم، السيد الوزير احملرتم، نلتمسو منكم       
أن تنوروان وتنورو هاذ الساكنة فوقاش، أو وقتاش، أو فني هاذ 

كان شي برانمج موجود؟ واحنا طبعا كمنتخبني الناس إيال  
مستعدين لالخنراط معاكم والتعاون معاكم وم  السلطات يف حل 
هاذ املعضلة وهاذ اإلشكالية الكبرية اللي تتعيش فيها متارة، شكرا 

 .السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف يف       
ضوع؟ ال يبدو. السيد الوزير، ايال كان عندكم شي تعقيب املو 

 .فيما تبقى من الوقت

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

اللي بغيت نقول، حقيقة، كاين بعض البور الصلبة رغم       
 إعالهنا مدن بدون التقدم، رغم كون واحد العدد دايل املدن مت
دار متارة، منهم ال-صفيح، كاين بعض البور منهم الصخريات

البيضاء، رغم التقدم كاين إشكالية حقيقية. اللي بغيت خنرب 
اتجملس املوقر، أبننا دااب تنشتغلو م  وزارة الداخلية جهة جبهة 
لنتوجه ونستهدف أساسا هاذ البور الصلبة، كاين اجتماع جهة 

جتماع على الرابط حبضور مجي  العمال والسيد جبهة، كاين ا
 ...الوايل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، انتهى الوقت لألسف       
السيد الوزير. ومنر إىل السوال املوايل، وهو سوال حول برامج إعادة 
اإلسكان للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .ة، فلتتفضل السيدة النائبة احملرتمة مشكورةواملعاصر 

 :النائبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، حول برامج إعادة اإلسكان مدى مالءمتها       
 .لوضعية الفئات املستهدفة نسائلكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير      

وزير إعداد الرتاب الوطين  السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 : والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

منني تنتكلمو على إعادة اإلسكان، تنفكرو إذن يف معاجلة      
القضية دايل الصفيح واملباين اآليلة للسقوط هبداك املنتوج دايل 

درهم، هاذي هي إعادة اإلسكان. فيما خيص هاذ  404.444
نفس النجاح اللي عرفو مثال  الربانمج، ابلتأكيد ما عرفشي

درهم، ولكن تنشوفو عندما تتوفر إىل جانب هاذ  654.444
املنتوج التجهيزات األساسية والشروط دايل النقل، الناس تيمشيو 

تقريبا وحدة.  14.444لو، الناس تيمشيو لو، واآلن تزاد واحد 
اللي مهم كذلك هو أن مّلي تنديرو استطالع تنشوفو أبن الناس 

ساكنني، خلي الناس اللي كيدوزو إىل جانب هاذ العمارات  اللي
ميكن يكونوا فرحانني هبذاك املشهد أم ال، ولكن الناس اللي 
ساكنني تيسجلو كاين استحسان وكيالحظو بّلي كاين حتسني 
الظروف دايهلم، م  العلم أن هاذ القضية دايل اجلودة مسألة 

ن اعي وال سكأساسية ماشي حىت نتكلمو على السكن االجتم
بتكلفة منخفضة، نعتربو أبننا معفيني بضوابط دايل اجلودة، 
 .وتنشتغلو كثري م  املنعشني، م  املهنيني ابش نتقدمو فهاذ اتجمال

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، تعقيب السيدة النائبة تفضلي      

 :النائبة السيدة أمال عربوش

السيد الوزير، صرحتو بلسانكم فواحد املومتر دويل حول       
مكافحة الفساد على املستوى احمللي، أن املبالغ الضخمة اللي  

كتوفرها الدولة هلاذ اتجمال دايل اإلسكان، ما كتمشيش للمعنيني 
هبا وما كتحقق هلمش التحسني دايل الظروف املعيشية دايهلم. 

 14و التكلفة دايل دايل الربانمج دايل مدن بدون صفيح بوحد
مليار درهم اللي كتساهم فيها الدولة ابلنصف، لألسف ما 
حققاتش املتوخى منها، جا التقرير دايل اتجملس األعلى 
للحساابت اللي يرصد إختالالت ابجلملة وتفاعلكم معه قلتو 
أنكم غادي جتيبو واحد املنظور وال واحد العرض سكين جديد، 

ر وجيي وزير جديد يقول لنا فعال كاين واش احنا كلما مشى وزي
اختالالت ونشوفو تصور جديد واهلدر دايل زمن اإلصالح عندو  

 .كلفة السيد الوزير

هذا قطاع اللي كيمس السلم اإلجتماعي ابخلصوص، واللي       
وق  يف الدار البيضاء موخرا هو جمرد إشارة، تقدمت ببسوال كتايب 

دينة لساكنة دايل حي احلرية مبيف املوضوع متعلق مبشكل دايل ا
، حاليا راه احنا مشرفني على هناية 6441بركان يف بداية يناير 

السنة وما زال ما كاينش جواب، ما زال احلل معلق. الناس اخذت 
أراضي وبق  ابش تستافد من إعادة اإلسكان، قدمت أقساط 
وحاليا راها يف وضعية إعسار مهددة ابملتابعة القضائية، كاين 

إلكراه البدين، مهددة ابإلكراه البدين كذلك، الناس ما راهاش ا
تبات يف الديور دايهلا خوفا من أنه يلقى عليها القبض. املشكل 
ماشي غري يف بركان هذا معمم على الصعيد الوطين، الناس اللي  
كانوا حتصاو سابقا يف إطار الدور دايل الصفيح حاليا راها واّلت 

اك العدد اللي كان سابقا، األخطر من أن  أسرة مركبة ما بقاتش د
كاين اختالالت هو التجاوب دايل احلكومة املتباطئ واملتباطئ 
جدا، واللي كيشكل لنا خلل ابلنسبة للوض  االجتماعي، كفاان، 
ألن املواطن املغريب ما بقاش قادر يتحمل، ما بقاش قادر أنه 

 .تيجة، شكرانيتعطى لو وعود وانتظرو، ويف األخري كنلقاو نفس ال
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، وشكرا على احرتام الوقت. هل       
هناك من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ تعقيب إضايف يف املوضوع، 
ما كاينش. السيد الوزير، عندكم ما تضيفوا يف الوقت اللي تبقى 

 لكم؟

د الرتاب الوطين وزير إعدا السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

فقط ألقول أبن ابلفعل كاين جمهودات كبرية دايل الدولة،       
ذكريت بعض األرقام هاذ القضية دايل إعادة اإلسكان ابإلضافة 
إىل اإلعفاءات اجلبائية، كاين واحد الدعم مباشر دايل 

، ولكن أان درهم لكل أسرة، إذن كان جمهود مايل 04.444
مقتن  أبن النجاعة، النجاعة دايل هذا الربانمج ميكن هلا 
نضاعفوها، املسألة دايل حكامة، املسألة دايل التحكم يف 

درهم،  404.444املساطر، املسألة دايل التسويق ابلنسبة ل
 ...ولكن هاذي خصها تفهم أبن املسألة ماشي فقط ما بني

 :السيد رئيس اجللسة

يد الوزير، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه شكرا الس      
اجللسة. وننتقل إىل القطاع املوايل وهو قطاع العالقات م  الربملان 
واتجمتم  املدين، ونرحب ابلسيد الوزير. وسوالنا حول تفعيل 
املوسسات الدستورية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

كورة لطرح نائبة احملرتمة مشالعدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة ال
 .السوال

 :النائبة السيدة ءامنة ماء العينني

السيد الوزير، نسائلكم على الوضعية احلالية اللي فيها       
جمموعة من املوسسات الدستورية بعد استصدار القوانني دايهلا، 

الذي يقضي بسراين  411انتهت املدد القانونية دايهلا، الفصل 

االشتغال دايل هاذي حىت دار واحدة أخرى ما  مفعول وال 
كيغطي ألن دوزان والية حكومية، واللي واق  اليوم يف جملس 

 املنافسة يطرح أكثر من سوال، ما ردكم على هاذ الشي؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضل الوزير      

 الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد مصطفى اخللفي،
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

موسسة  46أوال املوسسات الدستورية يبلغ العدد دايهلا       
عندهم طاب  قضائي، احملكمة الدستورية  6دستورية، ابإلضافة إىل 

صدرات القوانني دايهلم  6واتجملس األعلى للسلطة القضائية هاذو 
احلمد هلل،  1كاين عندان   46وراهم كيشتغلو وخدامني. فهاذوك 

 يف األحكام االنتقالية اللي تصادق عليها يف الربملان تقال أبهنم 6
يستمرو يف العمل دايهلم؛ اتجملس االقتصادي واالجتماعي واهليئة 
العليا لالتصال السمعي البصري. اتجملس األعلى للرتبية والتكوين 

راكي عضو و  والبحث العلمي فاش صدر القانون راه دااب كيشتغلو
دايل املوسسات  5فيه، وراه كيقوم ابلعمل دايلو، إذن عندان 

عندان موسسات اللي صدرات  6، 4خدامني كيشتغلو هذا 
نني، السيد رئيس احلكومة تيشتغل على أساس يوق  اإلخراج االقو 

دايهلم، وعدد منهم راه القوانني دايهلم عاد صادق عليها اتجملس 
ة العمل اجلمعوي، اهليئة دايل املناصفاالستشاري دايل الشباب و 

واتجملس الوطين حلقوق اإلنسان ولألسف فاش تناقشو فهاذ السنة 
التشريعية ما ّدارش هذاك املقتضى االنتقايل ابش نضمنو 

 االستمرارية، إذن هاذي؛

دايل املوسسات وحدة  6املسألة األخرى، هو ابقي عندان       
ما زالت هنا يف جملس النواب دايل اتجملس الوطين للغات والثقافة 
ابملغرب، وحدة ما زالت على مستوى احلكومة اللي هي جملس 
اجلالية. إذن املنظومة الدستورية يف بالدان دايل املوسسات سواء 
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دميقراطية تشاركية أو ذات طبيعة قضائية ما دخلش فيها اتجملس 
راه كيشتغلو وهلل احلمد،  5على للحساابت، عدد منها حوايل األ

الباقي احلكومة كانت مسوولة خترج القوانني، الغالبية القوانني 
اللي بقاو وواحد راه يف جملس  6دايهلا انتهت ابستثناء هاذوك 

 النواب، واللي ابقي اتجملس الوطين للغات والثقافة ابملغرب واتجملس
 .ا اللي ابقيني على املستوى التشريعيدايل اجلالية هاذو مه

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب، تفضل للتعقيب      

 حممد الطويل: النائب السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

يف احلقيقة أان كيفما قال السي خيي غنستم  لكم هبدوء       
علم أبن السياق دايل وغنجاوبكم هبدوء، متأكد أبنكم على 

احلديث على هاذ املوسسات جا يف واحد السياق خمصوص، كان 
فرباير املطالب دايل الشعب حملاربة الفساد  64مرتبط ب

واالستبداد والتغول دايل بعض اجلهات والرغبة دايهلا يف التحكم. 
وهاذ املطالب هاذي تفاعل معها جاللة امللك، يف اخلطاب دايل 

تواطو إرادتني واجتماعهم عكسها الدستور دايل مارس إبجياد  1
من حجم الفصول دايلو تكلمت على هاذ  %41اللي  6444

فصل دستوري فيما أعتقد،  16املوسسات هاذي، ما يفوق على 
وانتما يف احلكومة اللي مضات السيد الوزير، كان يف املخطط 

مي يالتشريعي من بني أهم األولوايت من بعد تنزيل القانون التنظ
 .التفعيل دايل هاذ املوسسات عرب تنزيل النصوص القانونية

واق  احلال م  هاذ األمهية املعتربة على أكثر من مستوى،       
هو أن هذه املوسسات ما بني غائب ومعطل، تنتكلمو على 
ل اتجملس دايل املنافسة، اللي الرئيس دايلو تيقر وتيعرتف عرب وسائ

لنزاهة ارغا، اهليئة دايل حماربة الفساد وااإلعالم أبن اتجملس أصبح ف
غرب يف اآلن يعين ميثل امل والوقاية من الرشوة اللي الرئيس دايهلا

سفارة بريطانيا، كنتكلمو على اهليئة دايل "اهلاكا" اللي اآلن 
تتشتغل ابألحكام اإلنتقالية، تنتكلمو على اتجمالس اللي 

نتكلم على اتجملس هلا، تاستحدثت واملراسيم التطبيقية والتفعيل داي
اإلقتصادي واتجملس دايل الشباب والعمل اجلمعوي، تنتكلم على 
اتجملس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي مل يتبقى منه سوى الرئيس 

 ...واألمني العام، اتجملس بدون أعضاء

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت لألسف. تفضل       
إطار تعقيب إضايف تفضل السيد الرئيس عن الفريق يف 

 .اإلستقاليل

 :النائب السيد عمر عباسي 

 شكرا السيد الرئيس،

ليس للنسيان  6444يف نفس السياق يف احلقيقة، دستور      
والسياق الذي جاء فيه ليس للنسيان، وطرح سوال جتميد بعض 

ستطاع افصول الدستور يطرح سوال مركزي وجوهري، إىل أي حد 
الدستور أن يساهم يف دمقرطة احلياة السياسية والدستورية يف 
بالدان؟، مسوولية احلكومة اثبتة وأغلبيتها اثبتة يف تعطيل متام 
موسسات من هيئات احلكامة، ويف جتميد صدور أربعة قوانني 
تنظيمية، لذلك الربانمج احلكومي تضمن دورا حموراي للحكومة 

 ...فهاذ اإلطار

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت لألسف. هل هناك       
كاينش، إذن تفضل السيد الوزير، ا  من تعقيب إضايف آخر؟، م

 .تفضل
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الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

أوال ما يهم جملس املنافسة، السيد رئيس احلكومة، هذا       
واضعو ضمن األولوايت دايلو ألنه عندو دور أساسي ابلنسبة 
للقدرة الشرائية للمغاربة، وعندو دور أساسي على مستوى احلياة 
اإلقتصادية. احلكومة ما مجداتش القوانني، اعطاهتا األولوية، ومن 

نص  04لة دايل حوايل إىل اآلن فاش تنشوفو احلصي 6446
دايل القوانني دايل  6قانوين، كنلقاوها حصيلة مشرفة، ابقي 

املوسسات الدستورية، واحد بيدكم أنتم يف جملس النواب اتخذو 
فيه القرار وتقدموا التعديالت اللي هو اتجملس دايل اللغات؛ اثنيا 

 ...احلكومة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 آخر سوال يف القطاع السيد الوزير،شكرا السيد الوزير، كان       
وقبل ما نشكروه على املسامهة دايلو يف اجللسة غادي أنجلو 
الشكر دايلو ألن هو اللي غيتوىل اإلجابة على قطاع آخر اللي 
غانتقلو ليه اللي هو القطاع املكلف ابلتنمية املستدامة، التنمية 

يدات للساملستدامة والسوال حول أتهيل املطارح غري املراقبة 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل 

 .السيد النائب بطرح السوال مشكورا

 عبد الغين خمداد النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري واإلجراءات املتخذة       
 .حول أتهيل املطارح الغري املراقبة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيدة  
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 :املكلفة ابلتنمية املستدامة

 .بةت جمهود استثنائي يف أتهيل املطارح الغري املراقاحلكومة دار       

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا      

 عبد الغين خمداد النائب السيد

جمهود استثنائي، واحنا كنعرفو اإلنتشار دايل املطارح       
د العشوائية والغري املراقبة سبب كارثة بيئية بكل املقاييس يف عد

من أحناء الوطن، وعلى سبيل املثال املطرح املتواجد مبدينة 
"مديونة" الذي أصبح كارثة بيئية ابمتياز، وحنا كنعرفوه كيتواجد 

عرفو والنمو الدميوغرايف اللي كت صاديةاالقتابحملاذاة م  العاصمة 
هاديك املنطقة، أصبح اآلن كارثة بيئية كيف قلت. ابإلضافة إىل 
ذلك السيد الوزير، وأنت على علم ابلنسبة للمطرح اإلقليمي دايل 
"سيدي بنور"، هاذ املطرح اللي بغيت السيدة كاتبة الدولة تكون 

إىل  واإلخراج دايلوحاضرة معاان، اللي شاركت يف العرقلة دايلو 
حيز الوجود، حبيث مت أتسيس دايل مجعيات والتسييس دايهلا 
والدف  هبا ابش توض  تعرضات من أجل تغيري املكان اللي 
ختصص ليه هذاك املطرح اإلقليمي بعدما جرات الدراسات 

وحددت النقطة اللي غادي  سنوات هاذي وحتدد وّدار تشخيص
ضعوا جمموعة دايل اجلمعيات يّدار فيها املطرح اإلقليمي، و 

التعرض، وراسلت كاتبة الدولة بشكل رمسي، عمالة إقليم "سيدي 
بنور" من أجل البحث عن نقطة أخرى، ومنني هاذ العملية 
تسيسات راه من املنتظر ابش تسييس كذلك يف النقط األخرى 
منني غادي نغريو هاذيك النقطة وغادي نديروها يف نقطة أخرى 

تعرضات وابلتايل فني غنديرو هاذ املطرح غتسيس ونديرو 
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اإلقليمي اللي بطبيعة احلال راه أنت على علم ابلنسبة إلقليم 
"سيدي بنور" واملطارح العشوائية اللي كيعرفها اإلقليم، وما تسببه 
من أضرار ومن آفة خطرية اللي كتشكلها على الساكنة وحياة 

ع اللي  . هاذ املشرو اإلنسان وحياة احليوان، وابإلضافة إىل البيئة
كيف قلنا الدراسة ّدارت سنوات، واآلن راه قريب ابش خيرج إىل 
حيز الوجود ولكن العرقلة متت من طرف كاتبة الدولة مبراسلتها 

 .لعامل اإلقليم وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضل.. آه السيد       
 .اجلواب دايلو قصري، أنت تفضلالوزير جاوب كان 

 يوسف آيت احلاج حلسن: النائب السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

غادي نوقف اليوم السيد الوزير، ابش نبلغكم ابإلستياء       
العميق دايل مجاعة "املناهبة" اليت تعاين من التأخر يف انطالق 

و منكم بأشغال واحد املطرح اللي مسيتوه مطرح منوذجي، اللي تنطل
اليوم التدخل العاجل، العاجل ابش يبدا هاذ املطرح ألن الساكنة 
بدات تظهر فيها أمراض جلدية، أمراض العيون، أمراض تنفسية 
نتيجة الروائح املزكمة لألنوف اليت تنغص على الناس احلياة دايهلم 
داخل البيوت دايهلم، املاشية دايهلم هتلكات، يعين الفالحة دايهلم 

 ... هاذ املطلب ال حيتمل التأجيلوابلتايل

 :السيد رئيس اجللسة

ل انتهى الوقت، هشكرا السيد النائب احملرتم م  األسف       
 .تفضل السيد النائب تفضل هناك من تعقيب؟

 

 

 عبد الودود خربوش: النائب السيد

السيد الوزير، يف احلقيقة كنا نتمىن حضور السيدة كاتبة       
ابلبيئة والتنمية املستدامة على اعتبار أن مطارح الدولة املكلف 

واد -النفاايت املغرب كلو تقريبا، أان سأحتدث عن جهة كلميم
نون، ال حترتم املعايري اإليكولوجية، جتاوزات خطرية يف املطرح دايل 
النفاايت على مستوى بلدية كلميم، وأيضا جتاوزات خطرية ال يف 

ت، الشركة اليت تدير موضوع النفااي إدارة املطرح وال يف إدارة أيضا
وعمال الشركة هو موضوع دايل اجلانب التأثري البيئي دايل املطرح 
يف كلميم، يف إفين أيضا نفس املشكل. وابلتايل السيد الوزير، 
نتمىن أن تقوم كتابة الدولة املكلفة بدراسات بيئية على املطارح 

ناك كرت ألن هعلى الصعيد الوطين، ال سيما يف اجلهة اليت ذ 
جتاوزات خطرية وال توجد، يعين غياب اتم للرقابة على املوضوع 
دايل التأثري البيئي للمطارح خاصة يف مدينة كلميم، شكرا السيد 

 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد النائب      

 عبد هللا أبركي: النائب السيد

املطرح دايل مدينة طانطان خاص تسرعوان السيدة كاتبة       
واتفقنا كل اجلماعات  اجتماعاتالدولة، راش شكينا ودران 

 ...واليوم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل لك الكلمة، راه اعطيناك        
 .نقطة نظام تفضل

 :(نقطة نظامهشام املهاجري ) النائب السيد

السيد الرئيس، أان طلبت تعقيب إضايف ما عرفتش واش       
حىت املعارضة دااب والو فيها النواب اللي خصهم يتكلمو واللي ما 
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يتكلموش، ألن الرائسة غتساهم فهاذ النوع هذا راه ما ميكنش، 
 بقات ليا اثنية اعطيين التعقيب اإلضايف..ال طلبت تعقيب إضايف

 وقت وتبعتيهم.. ما أتكدتيهشوقالوا السادة النواب ما بقاش ال
 ...السيد الرئيسla régie من

 :السيد رئيس اجللسة

ال ال باليت صرب، صرب أان شت األخ معاكم يف الصف قلت       
 .هو اللي خذا التعقيب اإلضايف

 :(نقطة نظامهشام املهاجري ) النائب السيد

ال السوال اللي وجهت للسيد وزير احلكامة طلبت تعقيب       
 ...إضايف وترفض

 :السيد رئيس اجللسة

ال قلت التعقيب اإلضايف مكيتطلبش، أان اللي كنطرح       
السوال شكون اللي بغاه، نكونوا واضحني، وإيال غفلت ما فيها 

ول إيال غفلت أو سهيت غتهز صبعك وال يديك وتق ابس تنبهين،
ليا هللا خيليك راه ما شفتينيش، على كل تفضل.. سوال إضايف 
آخر تفضل السيد الوزير.. تفضل، تفضل األمور ساهلة غري 

 .نيسروها ما نعقدوهاش، تفضل السيد الوزير

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيدة  

دامة تكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املس
 :املكلفة ابلتنمية املستدامة

أوال املشاكل دايل بعض املطارح اللي طرحت، راه كاين       
برانمج مبا فيها املطرح دايل طانطان وغريها من املناطق للمعاجلة، 
ولكن القضية دايل "سيدي بنور" ضروري، ألن هاذ السوال سيس 

فوق فرشة  قةهاذ املوضوع، وحاول يشرعن واحد اجلرمية بيئية، منط
مائية، وتقرر يّدار فيها مطرح، غادي يشرد اآلالف دايل الناس، 

منطقة جبانب املدار السقوي، والقانون بشكل صريح كيقول  
كيتمن  تّدار املطارح جبانب املدارات السقوية، وسامهتو أنتما 
حبكم عضويتكم يف اللجنة اإلستشارية يف ارتكاب هاذ اجلرمية 

اكنة اللي كانت غادي تشرد، الدواوير اللي البيئية ضد هاذ الس
جاوين دايل اتجمتم  املدين، وكنحييهم جاو عند الوزيرة، والوزيرة 
صيفطات جلنة وكتحيي الفريق اإلشرتاكي اللي طرح ايضا سوال 

والقرار  6441عالش؟ إلنقاذ هذيك الساكنة، الوزيرة جات يف 
جتي، وحتملت  قبل ما 6442دايل املطرح واملكان دايلو كان يف 

املسوولية ابش تسم  للساكنة، ولقات أبن املئات دايل األسر ما 
غيلقاوش ابش يشربو، مئات دايل األسر ما غيلقاوش ابش 
يسقيو، مئات دايل األسر ما غيلقاوش ابش يوردو البهامي دايهلم 
واملاشية دايهلم، وهاذ اجلرمية اللي كانت غرتتكب احلمد هلل، 

ا ومسعنا لسوال برملاين، ومسعنا للمجتم  حكومة اإلنصات جين
املدين والكارثة األكرب أشنو هي؟ هو أن هاذ املطرح مبقتضى 
القانون كان الناس خصهم يعرفو به، وقتاش تعلن على البحث 
العمومي؟ تعلن عليه يف اجلرائد يف النهار اللي خاصو يبدا، اآلجال 

ة، ، أسر فقري يوم ما حترتمش، والناس اتجمتم  املدين 45دايل 
وجيت استقبلتهم، واستقبلتهم الوزيرة، انس فقراء بسطاء كيقولو 
قرار كان غادي يشردان، قرار كان غادي يدمران، وكتجي اليوم  
كتقول تسييس، كتجي اليوم كتقول اجلرمية اللي ترتكبات، واحد 

 ...السفينة

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل السيد  يتاب .. تفضل،هللا خيليكم، هللا خيليكم، خليو       
 .الوزير.. هللا خيليكم، تفضل السيد الوزير
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الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيدة  
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 :املستدامةاملكلفة ابلتنمية 

اليوم وجات الوزيرة وقالت ليهم ديرو دراسة، يف األول       
واملطرح القدمي اللي كان من اجليل القدمي، كنحيي السي رئيس 
اجلماعة دايل "أوالد بوساكن" اللي هو رئيس جمموعة التعاون، 
واللي جاب فكرة طموحة دايل املطرح اجلديد، عالش خنليو 

يو لألراضي البسطاء ونزعو امللكية األراضي دايل الدولة وجن
دايهلم؟ انسي أن جاللة امللك، كيدعي لطبقة وسطى فالحية، 
وعندان مشكل دايل التشعيل، ونشردوهم، واش هاذ الشي 
معقول؟. كاينة أراضي دايل الدولة، كاينة أراضي اللي ما فيهاش 
 رفرشة مائية فيها املقال ، وأنت راه كتعرف، وأنت كتعرف، أان هنا

 ...السبت، هاذ السبت

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل، هللا خيليكم      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيدة  
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 :املستدامةاملكلفة ابلتنمية 

هاذ السبت كنت يف الزاوية دايل "سيدي أمحد برحال"،  ..      
وإلتقيت م  الناس وشفت املعاانة، شفت املآسي، وجاو كيبكيو،  
كيقول ليك وزارة التجهيز واجلهة كيصاوبو الطرق، وكنعطيو 
الرخص للمقال ، اللي كتذمر األرض عالش هاذ الشي؟ وجتي 

يئة، تبغي تشارك يف جرمية ضد الباليوم تسيس يف املوضوع، و 
 .وجرمية ضد الفالحني، غري معقول هاذ الشي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السيد النائب.. السيد النائب امس        
 .غادي ايخذ الكلمة للرئيس دايلك

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق ألصالة واملعاصرة 
 )نقطة نظام(:

 الرئيس احملرتم، أريد أن أذكر السيد الوزير انه عضو يففقط السيد 
احلكومة وليس مرشح يف دائرة سيدي بنور، يتكلم كأنه مرشح يف 

 دائرة سيدي بنور، شكرا.

 السيد رئيس اجللسة:

يف إطار ما تبقى، امس ، شوف، حبسنا النقاش، هللا خيليكم، 
كرا لكم ، ششكرا للسيد الوزير، هللا خيليكم، رجاء السيد الوزير

السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، ومنر اآلن 
من النظام الداخلي والكلمة  456لتناول الكلمة وفق املادة 

للمتحدث األول حول موضوع اخلسائر الفاضحة يف البنيات 
التحتية اليت خلفتها الفيضاانت األخرية إبقليم سيدي إفين من 

كن يتفضل السيد النائب مشكورا ول، فلفريق األصالة واملعاصرة
 ، هل هناك نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس.قبل ذلك

 )نقطة نظام(: النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرئيس،

معكم  كنتكلمو  فعال تناول الكلمة هذه للمرة اخلامسة أو السادسة
يف مكتب اتجملس ابش أنكم تعطيوها لنا يف جدول األعمال، أو 

وتقولو  ،دموها لنا يف بداية اجللسةان تقعلى األقل أضعف اإلمي
قوم كتب اتجملس هو تعلما أنه م ،لنا عند من كاينة تناول الكلمة

، ونعرفوهم عند األغلبية 6عند املعارضة و 6 هبذه العملية،
احلكومية اللي حاضرة ابش يكون احلضور ويكون القطاعات 

 االنضباط واحلق يف املعلومة، وشكرا لكم.
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 السيد رئيس اجللسة:

دايل تناول الكلمة يف إطار أظن أان هذه النقطة شكرا،  ،صحيح
كانت موضوع نقاش، وكانت موضوع نقاط نظام   456املادة 

يف هاذ اتجملس املوقر، القانون كنظن واضح،   اللي كانت تتكرر
كيعطي التوازي والتوازن ما بني األغلبية واملعارضة، ولكن كيقررها 

ليين ، داب خوكريبطها بضرورة جتاوب احلكومة، هذا بند واضح
 نكمل، حنا تنتصنتو لبعضياتنا، طبعا تتربمج واحد دايل األسئلة

دمو لشي غادي خيلينا خناللي احلكومة ما تتجاوبش معاها، فهاد ا
األسئلة جتاوابت  6إيال كانت املعارضة طرحات هبداك التوازن، 

 ، واش معنيتها يفعاهااحلكومة واألغلبية ما جتاوابتش م معاها
، ما  غياب التجاوب دايل هاد اجلهة نقصي اجلهة األخرى

كانتش، على كل هذا نقاش حتدثنا فيه، كان فيه اليوم جتربة أولية 
ت طرحات الفكرة طبعا يف إطار النظام الداخلي دايلنا  ألن كان

حىت احلكومة إيال كيمكن أنجلوا، السيد  456إطار املادة يف 
مس  ، السوال أان تنجاوبك طرحيتالرئيس راين تنشرح ليك زعما، 

دايل النقطة يف إطار املادة  ، طرحات النقطة دايل التأجيلليا
والسوال يرتج  يف عدم جتاوب احلكومة وتعذر احلضور  456

دايهلا، فهو يتأجل للجلسة األخرى، يف حالة إيال ما كانت 
لغرض أو آلخر، فاليوم مشينا يف واحد التجربة جديدة،  احلكومة 

كنظنو أهنا تنجح، حاولنا نراعيو التوازن، احلمد هلل احلكومة راه 
وفو يف إطار هاذ التوازن املنشود، غنشوابت م  األسئلة األربعة جتا

آش غادي تعطي التجربة على أساس إن شاء هللا أننا حناولو 
والسيد الوزير اللي حاضر معاان املكلف  ،نعمموها مستقبال

، تعهد أيضا أنه ميشي يف هذا الطرح ابلعالقات م  الربملان راه
التوازن فيما خيص هاد تناول يكون ضمان دايل هاد  ابش وغادي

السيد النائب احملرتم، األصالة الكالم وفق املادة املذكورة، إذن 
 واملعاصرة تفضل.

 

 حممد أبودرار )نقطة نظام(: النائب السيد

السيد الرئيس، تنسجلو التحفظ دايلنا والتعرض دايلنا على       
هاذ اإلحاطة، وزير التجهيز كان هنا قبيال، وابلتايل أان ما بغيتش 

جهيز السيد وزير الت ناخللفي هو اللي جياوبين، إيال كاالسيد 
خايف من املواجهة، احنا تنطالبو إرجاع هاذ السوال للربجمة، احنا 
بغينا وزير التجهيز هو اللي جياوبنا على هاذ اإلحاطة. أعتذر على 

 .وض  هاذا السوال

 :السيد رئيس اجللسة

 ال هللا خيليك السيد الوزير، ال باليت هللا خيليكم، باليت هللا      
 يرضي عليكم، هللا يرضي عليكم. احنا ابش كنطرحو خيليكم، هللا

السوال راه كنطرحوه يف إطار حكومي، رمبا من املستحب جيي 
كيجيش كتهمنا عناصر ا  الوزير إيال قدر جيي، ولكن إيال م

اإلجابة هي اللي كينتظرو املواطنني، على كل السوال اللي غيتطرح 
 غادي.. ال باليت هللا يف إطار.. إيوا راه شرحنا هاذ الشي، دااب

خيليك، هللا خيليك دااب أعطينا، خذييت نقطة نظام ما غيمكنش 
تكررها، نعطيوك سوال، واخذييت، فاش خذييت يف أي إطار تتاخذ 
الكلمة؟، يف أي إطار كتاخذ الكلمة؟ يف أي إطار خذييت 
ا  الكلمة؟ جاوبين، جاوبين، ما ميكنش نساحمك وأنت م

السوال، السوال املتحدث األول حول كتجاوبنيش.. تفضل 
ما ميكنش تدير نقطة نظام يف أي  ،موضوع اخلسائر الفادحة..

حلظة وكتهضر، إيوا، اخذييت الكلمة بدون ما نعطيها ليك، يف 
األول، تفضل السيد الرئيس ها احنا غندخلو يف النقاش التايل، 

 .تفضل السيد الرئيس

ة رئيس فريق العدالالنائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي 
 )نقطة نظام(: والتنمية

كما تعلمون كانت موضوع دايل النقاش داخل   456املادة       
املكتب، ومت اإلتفاق على صيغة بني مجي  الفرق واتجمموعات، 
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منني تنتافقو على شي حاجة خاصنا نوفيو هبا. قلنا غادي منشيو 
التداول، هاذ الشي ، وغادي منشيو يف إطار 6-6يف إطار التوازن 

اللي اتفقنا عليه، وآنذاك احلكومة قبلت أم مل تقبل هلا واس  النظر، 
أما ابش نبداو نتخريو يف الوزارء هذا غري ممكن. اللي بغى يسحب 
املادة دايلو يسحبها، أما ابش يقول هذا غيجوبين وهذا 

واضحة  622يناش، ال وجود هلا، املادة اكا  مغيجوبنيش هاذي م
وضوع، فلذلك ومكاينش اإلرجاع، كاين السحب، ألي يف امل

 .احلق يف أن يسحب، ولكن ما كاينش ليس لنا اخليار يف الوزراء

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الرئيس،

إذن هللا خيليكم يف إطار تيسري العمل دايلنا، منرو الكلمة       
لفادحة اللمتحدث األول من فريق األصالة واملعاصرة عن اخلسائر 

ي يف البنية التحتية اليت خلفتها الفيضاانت األخرية إبقليم سيد
إفين. تفضلوا، تفضل السيد النائب احملرتم.. ميكن ليك تسحب، 
سحبو؟.. السيد النائب عندك اإلختيار ما بني املساءلة وسحب 

 .السوال، اللي بغييت، اختار، اإلختيار لك

 حممد أبودرار: النائب السيد

السيد الرئيس قالك ألقي اإلحاطة، رغم أنه أان   ضبطأان تن      
كنت أفضل وزير التجهيز هو اللي حيضر أعطيين التوقيت.. على  
كل حال الواحد صعيب يضبط األعصاب دايلو منني تيكون 

، قدر هللا أنه كانت 6440هكذا مواضي ، يف سيدي إفين 
بعض  كفيضاانت خلفت خسائر فادحة يف البنية التحتية، كذل
، نصره هللا ،حاالت الوفيات. من فداحة اخلسائر، جاللة امللك

تدخل مشكورا وأعطى التوجيهات دايلو للحكومة أهنا خصها 
تنزل ألرض امليدان تشوف أشنو اللي واق . جاو بعض الوزراء، 
وأتذكر أنه كانت الطرق مقطوعة جاو ابهلليكوبرت، أعطاوان وعود، 

، إىل 6440مليار، هذا يف  14مليار، شي قال  04شي قال 

، وقعو فيضاانت أخرى أو وقعو  6441حد اآلن احنا دااب يف 
كذلك حالة وفيات أشنو تّدار من ذاك النهار لدااب؟ أش غنقول 
ليك واحد العجب فوسط املدينة مسيتوه قنطرة، فقط من هذيك 

 .مليار اللي واعدتو هبا 14

املاليري؟  فينا مها هاذ اليوم، املواطن فسيدي إفين تيتساءل،      
واش فقط شفوي، واش فقط جيتو وتصورتو قلتو راه كاين 
مشاري ، اليوم تنساءلو على أشنو السبب فهاذ الشي؟، هاذ الشي 
خاصو فتح حتقيق أو ما ختليوانش نطالبو بلجنة تقصي احلقائق، 

اطية يف بريوقر  على هاذ املوضوع، كاين اللي تيقول كاين مشكل
يز، كاين مشكل يف صندوق التمويل يف وزارة التجهيز، وزارة التجه

املهم اعطيوان اشنو املشكل. واش كان فعال انفقت هاذ 
اإلعتمادات أو ال اّل؟ واش املشكل من عندكم واّل عند الوزارة 
املقربة منكم اخلدامة معكم اللي هي وزارة الداخلية؟، اليوم احنا 

ازت يدان، إىل حد اآلن دبغينا هاذ املشاري  نشوفوها يف أرض امل
 .سنني وابقي ما ّدار حىت شي حاجة، شكرا 5

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، وشكرا على احرتام الوقت أيضا.       
 .الكلمة للحكومة

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
نيابة عن ابل املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 واملاء:
أوال الكلمة داييل بسيطة ألين واقيال واش كتزور املنطقة؟       

راه كنت متاك،  6440ألن أان شخصيا بعدا يف الفيضاانت دايل 
فاش وقعت الوفاة دايل العديد من األشخاص رمحة هللا عليهم. 

كن كون ما استمعتش للتحذيرات نكون حىت أان ضحية، وكان مم
وموخرا كان عندي لقاء داتجمتم  املدين يف كلميم ألن كنهدرو 
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على اجلهة ككل، واألشغال جارية فعال، كتوق  تعثرات مرتبطة 
ببعض املقاوالت أو مرتبطة ابلتأخر يف بعض الصفقات، نفس 

ت للفت وهبطاألمر كان عندي لقاء اللي مشيت فيه من مري ا
حىت لسيدي افين ومن متاك طلعت لكلميم وشفت األشغال اللي 
مرتبطة ببعض الطرق وبعض القناطر. ولكن ابش نقولوا ما تّدار 
والو، أان ما متفقش معاك، جتي تقول ليا اليوم أبنه كاين تعثر يف 
واحد القضية، واحد القضية مازال ما تّدارتش نقول لك عندك 

نطلب هو املوضوعية وتقدير اتجمهود اللي  الصح، يعين اللي ك
 .كيتبذل

قضااي أخرى اللي مرتبطة، راه كاين منوذج تنموي راه يف       
توقعت  6442، وبعد ذلك يف يناير 6445، نونرب6445

العقود الربامج الثالث دايل األقاليم اجلنوبية، ودايل اجلهة دايل  
اليات إلشككلميم كان فيها واحد الشق معترب اللي مرتبط اب

املرتبطة ابلبنيات التحتية، قبل مدة جا السيد رئيس احلكومة، 
وقدم هنا احلصيلة دايل التقدم يف تنزيل هذاك الربانمج، ما جاش 

 ...وأان قلت لك %444قال 

 :السيد رئيس اجللسة

ما ميكنش السيد النائب، هللا خيليك أرجوك، راه ما ميكنش       
 ...أرجوكتقاط  الوزير كيتحدث 

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة عن 
السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 

 واملاء:

اللي ميكن يل نقول لك راه احنا ما حمتاجينش ال جلنة 
تقصي احلقائق وال كذا، حمتاجني غري تشد السيارة دايلك وتشد 
هاذ الطريق فاش توصل لتيزنيت اتخذ الطريق دايل البحر ومتشي 
جلهة كلميم وترج  لسيدي افين وترج  جلهة كلميم، وديرها 

لي ما رش؟، واألمور الوغتشوف بعينيك، اشنو تّدار واشنو ما تّدا
تّدارتش جي قوهلا بدقة، أما جتي تقول الناس مسعوا املاليري وما 

 ...حتقق والو، يف حني أان شخصيا، عانيت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة للمتحدث الثاين حول موضوع       
وخرا ماألضرار اجلسيمة الناجتة عن الفيضاانت اليت عرفتها بالدان 

مبجموعة من املناطق وخاصة مبنطقة أرفود، احلاجب، مكناس، 
فاس، الدار البيضاء، عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 حممد بلحسان: النائب السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

ة إسرتاتيجية حقيقييطرح هذا املوضوع إشكالية غياب       
وانجعة لتدبري املخاطر ابملغرب. نسجل أيضا يف الفريق 
اإلستقاليل عدم وجود نظام لإلنذار املبكر، وغياب التواصل 
الناج  م  الساكنة إليصال املعلومة ومبختلف الوسائل إليهم 
لتوخى احليطة واحلذر، غياب التفاعل احلكومي يف الكثري من 

انيي احلزب وشكاايت املواطنني فيما األحيان م  مطالب برمل
يتعلق ابختاذ تدابري حلماية منازل السكان واألراضي الفالحية، 
وأعطيكم مثال حي حول الكارثة اليت حلت خبطارات منطقة 
"اجلرف" إقليم الرشيدية. موخرا فبالرغم من أننا طالبنا يف العديد 

ن م من املناسبات ابلعناية ابخلطارات وإصالحها ومحايتها
الفيضاانت عرب بناء احلائط الوقائي للخطارات على وادي 
"البطحاء"، وتعليته وتثنيته، لكن لألسف مل تتجاوب احلكومة م  

 .هذه املطالب
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لذا فإننا اليوم، نطالب ابلتعجيل برتميم اخلطارات املتضررة       
تها من مياه حلماي ابجلرف وبناء وتثنية احلائط الوقائي للخطارات

ض، وتقدمي كل أشكال الدعم لفالحي منطقة "اجلرف" الفي
لتجاوز األضرار اليت حلقت هبم جراء اهنيار اخلطارات وذلك 
إبصالح السدود التحويلية، ألن هذه اخلطارات مصدر قوهتم 
اليومي. كما نطالب ابملناسبة من احلكومة التفاعل إجيااب م  مقرتح 

نية ل الوكالة الوطقانون الذي تقدم به الفريق االستقاليل حو 
للخطارات إبحداث موسسة هتتم ابخلطارات وتعيد إليها االعتبار 

 .ولدورها التارخيي واإلقتصادي واإلجتماعي، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للحكومة      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة عن 
السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 

 واملاء:

أوال أشكر السيد النائب احملرتم كثريا على طرح هذا السوال،       
اللي  محيد ابعلي،هاذي مناسبة ابش نرتمحو على املرحوم السي 

األسبوع املاضي وجد بسبب الثلوج كان مفقود طيلة واحد املدة، 
حتركت فرق دايل املتطوعني. وهاذي مناسبة ابش نشكرو حىت 
النشطاء اللي كاينني يف الفايسبوك، ألهنم وجهوا نداءات. السيد 

نوفمرب وجد، كانت حتركت  1نوفمرب،  6العامل انتقل هنار 
ح دايل الدرك امللكي، ألنه هاذي سنوات بدات عمليات ايل املس

املروحيات ولكن املتطوعني يف هناية املطاف مها اللي وجدوه، كاين 
مشكل ماخصناش نتجاهلو هاذ الشي، وهاذ الشي كيقتضي منا 
تعبئة كبرية. جملس احلكومة األخري انقش هاذ األمر، السيد وزير 

ان ألن كانت عندالتجهيز، قبل جملس احلكومة، عقد االجتماع 
مشكل دايل الطرق، وزارة الداخلية م  وزارة التجهيز راه أكثر من 

دايل الكلم دايل الطرق اللي وق  الفتح دايهلا، وضمنها  444
إقليمية.  6جهوية و 4وطنية،  6طرق اللي وطنية مخس طرق، 

فضال عن الطرق، اللي كيما تفضلتيو، هذاك راه مشكل ما 
شكل دايل الفيضاانت دايل األودية، خصناش.. اللي كتهم امل

 .طريق، وق  هاذ املشكل وبشكل حاد 11اللي غلقات ما يناهز 

حاليا املديرية اإلقليمية يف بين مالل ما زال العمل، وهاذي       
مناسبة ابش حنييو هاذوك األطر خدامني ألن الطريق الوطنية رقم 

لو يف ظروف تغيف بعض املقاط  راه هي مغلقة، وما زالني كيش 46
قاسية وصعبة. أيضا مت تعبئة إمكانيات مادية معتربة للمشكلة 
دايل الثلوج، كاين خط هاتفي إلستقبال املكاملات دايل 

دايل اخلطوط هاتفية جممعة،  1مستعملي الطرق واإلرشاد دايهلم، 
كيلومرت   5444واآلن كاين عمل ابش نضاعفو ألن عندان حوايل 

للي م  التساقطات الثلجية كتعرف هاذ إقليم، ا 66موزعة على 
املشكل، كانت عملية إنقاذ مهمة اللي كانت تّدارت يف 

 ...السابق

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، الكلمة اآلن للمتحدث       
الثالث حول موضوع االعتبارات الداعية إلقرار التوقيت الصيفي 

على معيشة املواطنني عن فريق على مدار السنة وأتثري ذلك 
 .العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب احملرتم لطرح السوال

  حسن احلارس: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عالقة بقرار ترسيم التوقيت الصيفي، البد       
بداية أن ننوه بقرار احلكومة بتوحيد الساعة ووض  حد ملعاانة 
املواطنني واملواطنات، أكثر من ثالث أو أرب  مرات يف السنة. 
ولكن البد أن نسجل املواخذة التالية: تسجيل الطبيعة املتسرعة 

 تباكا لدى الرأي العام وحالة احتقانواملفاجئة للقرار، مما خلق ار 
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اثنيا كان مطلواب من احلكومة بعد جاهزية الدراسة  وغضب شعيب؛
منذ بداية أكتوبر املاضي، التواصل م  الرأي العام قبل اختاذ القرار 
خللق القبول به. مثل املقاربة اليت اعتمدها اإلحتاد األورويب الذي 

يف أفق هناية  GMT+1 تتهيأ دوله العتماد التوقيت املوحد،
. لذلك كان مطلواب أتجيل اعتماد الساعة اجلديدة 6441مارس 

 .إىل بضعة شهور استكماال لكل اإلجراءات املطلوبة

السيد الوزير، البد من التنويه بتفاعل احلكومة م  املوضوع  
خصوصا من خالل اإلشتغال بطريقة تشاورية م  األطراف املعنية 

املدرسي م  الساعة اجلديدة. املطلوب  خبصوص مالءمة التوقيت
 : اليوم

  نشر الدراسة اتجمراة لفائدة العموم من أجل الوضوح وللرد على
ما ميكن أن يكون قد تفاعل من معطيات غري صحيحة وغري 

 دقيقة، إعالميا؛
  املزيد من التواصل م  الرأي العام من خالل كل القنوات

جلديدة اد الساعة ااملتاحة وكشف احليثيات اليت دعت العتم
إىل جانب احليثية الطاقية؛ تفعيل اختصاص رئيس احلكومة 
 يف املرسوم املتعلق بصالحية توقيف العمل ابلتوقيت اجلديد
ملدة حمددة إذا دعت الضرورة إىل ذلك، بصرف النظر عن 

 إمكانية ذلك خالل شهر رمضان؛
   استكمال إجراءات تشاورية ملالءمة الساعة اجلديدة م

 وقيت اإلداري ابلقطاعني العام واخلاص؛الت
 تقييم العمل ابلساعة اجلديدة بعد مدة جتريبية معلومة؛ 
 يه وأخريا إعتبار الرأي العام استقباال يف القضااي احلاوية اليت تعن

 ...ابعتبار أن الدولة ينبغي أن تكون

 :السيد رئيس اجللسة

سالة الرئيس الر شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا السيد       
 .الكلمة للسيد الوزير ،بلغت

الوزير املنتدب لدى رئيس  السيد حممد بن عبد القادر،
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

شكرا السيد النائب احملرتم، ومرحبا ابملواخذات وهبذه       
ري غ املالحظات الدقيقة واهلادئة. أود أن أوضح يف البداية ولو هي

جوج دقائق، أن الوزارة املنتدبة لدى السيد رئيس احلكومة كانت 
أكتوبر يف مكتب السيد رئيس احلكومة تقدم خمرجات  1يوم 

الدراسة. ملاذا هذه الدراسة؟، احلكومة تشكلت لديها القناعة 
ت بضرورة ختليص وحترير املغاربة من نظام تغيري الساعة، ألهنا جتاوب

م  ألول مرة واحد التذمر وواحد اإلستياء  يف شهر مارس األخري 
كبري، فقلنا نديرو واحد الدراسة لتعزيز هاذ القرار عنداك منشيو 

الذي يقضي  6446نراتكبو شي حاجة. فأخضعنا مرسوم 
ابلزايدة والنقصان يف مارس، أكتوبر، لدراسة استغرقت كل هاذ 

دراسة لاملدة، وأان أعلنت عليها فهاذ اجللسة قلت منني غتسايل ا
 .غناخذو القرار املناسب

فالدراسة فعال أكدت أنه كاين أضرار صحية واضطراابت       
إىل غري ذلك فهاذ التبدال وبينت لينا أبن احنا البلد الوحيد 
ال  اإلفريقي اللي كيدير التوقيت املزدوج الصيفي والشتوي، وأبنه إي

هم هاذ دول يف العامل اللي عند 14الدول يف العامل،  14كاين 
التوقيت وأبن الدول األخرى كاين واحد املد كبري حنو اإلستقرار، 
إذن كيخصنا نستقرو على شي توقيت على شي خط زمين معني، 
لكن ماذا جرى من هنار دايل تقدمي الدراسة؟، كاين مرسوم دايل 
التغيري اللي كيقول األحد األخري من شهر أكتوبر حتذف ساعة، 

، هذاك غري تفعيل املرسوم، املصاحل  هذا ماشي قرار اخديناه
كيخرجو بيان غري كيذكرو املواطنني ماشي راه جلسنا وقررانه، 

من قبل كيقولو هلم ابش تستعدو، لكن  1منني كيقرب األحد، 
احنا قرران يف اإلستقرار وغنمشيو لإلستقرار ابلالاستقرار، اشنو 

حد ومن األغنديرو؟ غادي خنليو املغاربة ينقصو داك الساعة هنار 
بعد عاود نديرو قرار عنزيدوها ابش نديرو التوقيت الصيفي مثال، 
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استقر رأينا على التوقيت الصيفي، صحيح القرار فيه عجالة ولكن 
 ...فيه املصلحة العامة

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة للمتحدث الراب ، حول موضوع  ،شكرا السيد الوزير      
قرار احلكومة يف اإلبقاء على الساعة اإلضافية طيلة السنة، عن 

 .فليتفضل السيد النائب مشكورا ،الفريق احلركي

 عبد الرمحان العمري: النائب السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 احملرتمني،السيدات والسادة النواب 

ودع املغاربة بشكل دائم التوقيت الرمسي الذي كان يوافق       
. توقيت غرينيتش، بعد قرار احلكومة اإلبقاء على التوقيت الصيفي

التغيري مل يكن سهال، إذ اعتاد املغاربة على توقيت غرينيتش منذ 
، وارتبط حياة عدة أجيال به، لكن احلكومة 4121يونيو سنة 
رة ار إضافة ساعة للتوقيت الرمسي، وبدء العمل به مباشفاجأهتم بقر 

بعد صدوره يف اجلريدة الرمسية. وما زاد حدة استغراب املغاربة هو 
أن احلكومة سبق أن أعلنت يف األسبوع ما قبل املاضي أهنا ستقرر 

 61الرجوع للتوقيت العادي املوافق لتوقيت غرينيتش األحد 
ائم، الساعة اإلضافية، بشكل دأكتوبر بعد أن ترتاج ، وتعتمد 

مما أاثر استغراب الرأي العام الوطين، وال نظن أن هذا األمر جاء 
 .اعتباطيا

ويف هذا اإلطار، نسائلكم السيد الوزير، عن ما هو حجم       
أتثري التوقيت اجلديد على النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي؟، هل 

بالدان؟، ومدى الرتبوية بمت مراعاة أتثري هذا التوقيت على املنظومة 
أتثري ذلك على خمتلف الفئات املتمدرسة؟، مىت ستفرج احلكومة 

عن الدراسة اليت مت اعتمادها يف هذا الشأن؟، وهل يتم إقرار هذا 
القرار اهلام فقط مبرسوم دون استشارة ممثلي األمة؟، واعتماد قانون 

 .جديد وهلم جرا والسالم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى رئيس  السيد حممد بن عبد القادر،
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

راه السيد النائب احملرتم، املغاربة سبق ليهم عاشو التوقيت       
لثمانينات االصيفي يف األربعينات ملدة ست سنوات، وعاشوها يف 

ملدة سنتني. ملاذا اختيار هذا القرار بغض النظر على املالبسات 
اللي بسطتوها أمام الرأي العام، ميكن عنصر املباغتة، وميكن 
مكانش التواصل الكايف. لكن قرار احلكومة حلد اآلن تتحمل  
كامل املسوولية دايهلا، راه كاين قرارات اترخيية لدى الشعوب كان 

اية غري شعبية ولكن كان فيها مصلحة للعامة تبدو يف البد
دقيقة للساعة  24واإلسرتاتيجية داملغرب، احنا منني كنضيفو 

الرمسية دايل اململكة ماشي كنأسسو الدولة املغربية، راه املغرب 
موجود ابملنظومة دايلو، ابحلكامة دايلو، ابملوسسات دالو، 

دقيقة،  24شي غادي ينهار حيث تزادت  فمنتصوروش أبن كل
وأبن ما عمرهم العامالت والفتيات كانوا كيمشيو للمعامل يف 
الظالم؟ يف التوقيت الشتوي وما عمر شي واحد فكر فيهم حىت 
اليوم عاد أصبحت. ال رجاء أان اآلن أصبحت مراتح أمام هذا 
التساؤالت اللي دقيقة جدا، وكنظن غادي يفتح اتجمال لنقاش 

ن وا أن التوقيت الصيفي له ممفصل، اإلجيابيات.. شوف أتكد
اإلجيابيات أكثر من التوقيت الشتوي، نعطيكم مثال بسيط، قطاع 

يف التكوين  %65األعمال دايل "األوفشورينغ" اللي كيخدم 
املهين، تصوروا عندو واحد التفاوت بفارق ساعتني م  الشركاء 
دايلنا، ماشي ساعة، ساعتني، إضافة إىل واحد العدد دايل 
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ة ات األخرى لتوفري الطاقة، وراه كاينة تقارير يف وزارة الطاقاإلعتبار 
اللي سنواي كتأكد أبن الفاتورة واألمن الطاقي داملغرب غيتزاد إيال 
بقينا غاديني فهاذ التوقيت هذا، فهاذي دولة عندها موسسات 
واخذت كامل االحتياطات والضماانت، وغنظمو احلياة 

ات ية ابلتشاور معكم، ابلتوجيهاملدرسية، وغنحتمو احلياة اإلدار 
م  النقاابت والشركاء االقتصاديني واالجتماعيني وابحلوار اهلادئ 

 .شكرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هبذا نكون قد استوفينا طرح مجي        
 .لسةورفعت اجل ،األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا. شكرا للجمي 

 

  

 


