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 املائة بعد نيلثالثة وانياثالحمضر اجللسة 
 

 (4152دجنرب 44ه )5441الثاين  ربيع 51 االثنني: التاريخ

جملس  رئيسل الرابعالنائب  األنصاري دعبد الواحالسيد : لرائسةا
 .النواب

ساعات وثالثة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة  ثالث: التوقيت
 زوال والدقيقة الثالثة.لثة الثا

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  :األعمالجدول 
 احلكومية التالية:

 ة؛ داخليال 
 الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي؛ 
 شؤون املقيمني ابخلارج و  ابملغاربة ةاملكلف الوزارة املنتدبة

 اهلجرة؛
  الوزارة املنتدبة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية؛ 
  السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد

 اإلجتماعي؛
 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 
 ؛الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
  ؛ تنمية املستدامةاملكلفة ابلكتابة الدولة 

 :السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 افتتحت اجللسة،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات النظام  511طبقا للفصل    
لشفهية االداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة 

سؤاال  15ملراقبة العمل احلكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 
شفهيا موزعا على القطاعات التالية: الداخلية؛ الصناعة 
واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي؛ القطاع املكلف ابملغاربة 
املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة؛ القطاع املكلف إبصالح اإلدارة 

ة ية؛ السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليديو ابلوظيفة العموم
واإلقتصاد اإلجتماعي؛ إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان 

 وسياسة املدينة؛ وأخريا الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛

يف البداية، أعطي الكلمة للسيدة األمينة إلخبار اجمللس مبا توصل 
 .ينةفضلي السيدة األمبه من مراسالت، فلتتفضل مشكورة، ت

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 شكرا السيد الرئيس،

 بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 :فيما يتعلق بقرارات املكتب

تور القرار املتعلق ابلغائبني للمرة الثانية وتطبيقا ألحكام الدس -أوال
وعمال  96سة من الفصل املنصوص عليها يف الفقرة اخلام

من النظام الداخلي جمللس  541و 549مبقتضيات املادتني 
النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب الثالية أمساؤهم تغيبوا 
عن اجللسة العامة للمرة الثانية خالل هذه الدورة، وتقرر تطبيق 
 مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف الفقرتني الثانية والرابعة من

يف  ونشرها وذلك بتالوة أمسائهم يف اجللسة العامة 541املادة 
اجلريدة الرمسية للربملان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه 

 :اإللكرتوين، ويتعلق األمر بكل من السادة النواب
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؛ مث 4152نونرب  59و 54أوال، عبد العزيز لشهب جلسيت 
 59و 51سيت جل السيد النائب احملرتم رشيد البهلول املتغيب عن

؛ مث السيد عبد الصمد عرشان متغيب عن 4152نونرب 
  .2018نونرب 56و 15 جلسيت

كام ابلنسبة للقرارات املتعلقة ابلغائبني للمرة الثالثة وتطبيقا ألح
، ودائما 96من الفصل  1الدستور املنصوص عليها يف الفقرة 

من النظام الداخلي  541و 549تطبيقا ملقتضيات املادتني 
للمجلس، وحيث أن السيدات والسادة السادة النواب التالية 
أمساؤهم تغيبوا عن اجللسة للمرة الثالثة خالل هذه الدورة، قد تقرر 

ابعة تطبيق مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف الفقرتني الثالثة والر 
القتطاع مبلغ مايل من التعويضات الشهرية  541من املادة من 

ب عدد األايم اليت وقع خالل التغيب بدون عذر املمنوحة هلم حبس
مقبول وتالوة أمسائهم يف اجللسة العامة ونشرها يف اجلريدة الرمسية 
للربملان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه اإللكرتوين، ويتعلق 

 :األمر ابلسادة النواب

 54السيد النائب احملرتم حممد صدقي تغيبت عن جلسات  -أوال
 ؛4152 نونرب 59و 51و

 56و 54و 1السيد النائب أمحد الغزوي وتغيب عن جلسات 
 .4152نونرب 

 السيد الرئيس،

خبصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت 
 4152دجنرب  44إىل  51توصل هبا جملس النواب من اتريخ 
سؤاال   24سؤاال شفواي،  94توصلت رائسة جملس النواب ب

أسئلة شفوية،  1وااب عن أسئلة كتابية ومت سحب ج 551كتابيا، 
 .شكرا لكم السيد الرئيس

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة األمينة، بداية أود أن أخرب السيدات والسادة النواب 
احملرتمني على أنه ستعقد جلسة عمومية ختصص للدراسة 
 والتصويت على مشاريع القوانني اجلاهزة، وذلك مباشرة بعد هاته

 .اجللسة اخلاصة ابألسئلة الشفهية

 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء،

أود اإلشارة فقط، فيما خيص طلبات التحدث يف موضوع عام 
 44وطارئ املربجمة هناية اجللسة األسئلة الشفوية ليوم اإلثنني 

، وأشري أبن احلكومة قد تفاعلت مع املواضيع 4152دجنرب 
 :التالية

املواعيد اليت حتددها القنصليات املغربية لفائدة مغاربة طول مدة 
العامل عن فريق األصالة واملعاصرة، ظروف ومالبسات وفاة طفل 
رضيع وتدهور احلالة الصحية ألطفال آخرين بسبب التلقيح عن 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، وفاة رضيع مبستشفى 

منهجة اليت اكي، التعديالت املالليمون مبدينة الرابط الفريق اإلشرت 
تستهدف حممية حبرية دار بوعزة والتأثري اإلستعجايل لذلك عن 

، األوضاع البيئية ابملنطقة عن اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية
توصلت الرائسة برسالة من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس 

خيرب فيها  يناحلكومة املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املد
ما يلي: طلب السيد وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد 
الرقمي بتأخري األسئلة املوجهة إليه واملدرجة جبدول أعمالنا هلذا 
اليوم إىل آخر اجللسة، وطلب السيد وزير السياحة والنقل اجلوي 
 والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي تقدمي األسئلة املوجهة

 .إليه مباشرة بعد قطاع الداخلية، وذلك نظرا إللتزاماته احلكومية
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 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املربجمة جبدول أعمالنا 
ونستهلها بقطاع الداخلية، مرحبا السيد الوزير، السؤال األول 

يتعلق و ويتعلق أو هناك ستة أسئلة وكلها آنية وهلا وحدة املوضوع، 
األمر مبالبسات اجلرمية البشعة إلقليم احلوز ومقتل السائحتني 

وحدا من جوااب م األجنبيتني، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال
لدن السيد الوزير، أوهلا من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل 

 .أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :لالنائبة السيدة مسية وعال

 شكرا السيد الرئيس،

 على إثر مقتل سائحتني أجنبيتني يف إقليم احلوز نسائلكم السيد
الوزير عن حيثيات ومالبسات هذا احلادث وعلى اإلجراءات اليت 
تنوون القيام هبا من أجل تفادي تكرار مثل هاته األحداث 

 .مستقبال؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 من فريق العدالة والتنمية، حول نفس املوضوع السؤال املوايل
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مراد لكورش

السيد الوزير احملرتم، إننا يف العدالة والتنمية، إذ جندد استنكاران 
للجرمية اإلرهابية اليت عرفتها منطقة إمليل، وننوه جبهود املصاحل 

هم على العدالة، تاألمنية اليت ألقت القبض على املشتبه فيهم وإحال
نسائلكم عن جهودكم لتعزيز األمن واإلستقرار الذي ينعم به وطننا 

 .احلبيب؟ وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

سؤال يف نفس املوضوع من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 .تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد حممد إد موسى

 السيد الرئيس،

ح قضية مقتل السائحتني األجنبيتني، طر السيد وزير الداخلية، 
أكثر من تساؤالت، نسائلكم عن حيثيات وخلفيات هذه النازلة؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

نفس املوضوع سؤال من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة 
 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة حياة املشفوع

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير حول املستجدات والتدابري املتخذة 
  .از؟ وشكر احلو خبصوص اجلرمية اليت وقعت مبنطقة إمليل عمالة 

 :السيد رئيس اجللسة

سؤال من نفس املوضوع أو بنفس املوضوع عن اجملموعة النيابية 
للتقدم واالشرتاكية، تفضلي السيدة الرئيسة، السيدة النائبة 

 .احملرتمة

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

وحنن نتقدم ابلتعازي ألسرة لويزا وأسرة مارين، هاتني الفتاتني 
املفعمتني ابحلياة ضحية اجلرمية البشعة، اجلرمية الوحشية إلمليل 

تمع واليت اهتزت هلا مشاعر املغاربة قاطبة، واليت ال متة البثة لقيم اجمل
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املغريب، نسائلكم السيد الوزير عن مالبسات هذه اجلرمية النكراء، 
 وما هي التدابري حىت يبقى املغرب بلدا آمنا وبلد العيش املشرتك؟

 :السيد رئيس اجللسة

آخر سؤال يف هذا املوضوع من الفريق احلركي، فليتفضل أحد 
 .السادة النواب احملرتمني، تفضلوا السيد

 :عيد التدالويالنائب السيد س

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والبحوث اللي كانت فهاذ 
 اجلرمية الشنعاء اللي أصابت املغرب كامال مبنطقة احلوز؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير احملرتم، تفضلوا

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 .مبسم هللا الرمحن الرحي

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إن اجلرمية اإلرهابية اليت شهدهتا منطقة احلوز، أثبتت مبا ال يدع 
جماال للشك جدية وصوابية قناعتنا مجيعا أبن الوطن يف مواجهة 
دائمة مع التهديدات اإلرهابية، فما كان ما يقلقنا قد وقع ابلفعل، 

بدائية بسيطة متاحة للعموم، ومن مصادر غري متوقعة، وبوسائل 
واقعة احلوز برهنة مرة أخرى أن اإلرهاب ال وطن له، قد يضرب 
يف أي حلظة وحني، حيث ال يستقيم احلديث أبي شكل من 
األشكال عن كون درجة املخاطر منعدمة مهما بلغ مستوى وعي 

 .الدولة واجملتمع بطبيعة األخطار احملذقة هبما

يسعنا إال أن نؤكد إدانة مجيع شرائح الشعب املغريب هلذا  ال
احلادث اإلجرامي األليم، واستنكاران الشديد هلذا الفعل اهلمجي 
الوحشي، ألنه عمل مرفوض وال ينسجم وقيم وتقاليد املغاربة، وال 
تقاليد املنطقة اليت وقعت فيها اجلرمية، نتقاسم وإايكم ما خياجلنا 

 ن عن تعاطفنا املطلق مع أسريت الضحيتنيمن حزن شديد معربي
الربيئتني، وعن أحر التعازي وصادق مشاعر املؤاساة على إثر هذا 
املصاب الذي ال ميس أقارب وعائلة الضحيتني فحسب، بل ميس 

 .املغرب واملغاربة مجيعا

الضحيتني السائحتني األجنبيتني، واليت سنعود  جرمية مقتل
 التحدايت اإلرهابية هي خطر دائملتفاصيلهما الحقا، تؤكد أن 

ومستمر، مادام هناك خطاب متطرف، يلقى له صدى ويتقاطع 
مع ما يتبناه بعض املتطرفني احملليني، ومادام هناك مجاعة إرهابية 
تعمل جاهدة بشىت الوسائل على املس أبمننا الداخلي، فمهما 

إهنا فبلغت درجة فالية املقاربة املعتمدة من طرف الدولة اإلرهاب 
تظل دائما معرضة للتشويش الناتج عن إصرار البعض على تبين 
مقاربة انتهازية جيسدها سلوك بعض التيارات داخل الوطن 
وخارجه، واليت حترس على تبين خطاابت عدمية تزرع اإلحباط 

إن أول خطوة للقضاء على  .وتنشر ثقافة التيئيس لغاية مشبوهة
ن اطر النامجة عن إستغالل الدياإلرهاب هي وقاية جمتمعنا من املخ

لتحقيق أغراض دنيئة، بعيدة عن قيمه السمحة اليت هي إحدى 
 .الروافد األساسية ملثل اإلنسانية السامية

نشدد يف هذا الصدد على وجوب التحلي خبطاب واضح من 
طرف األفراد واجلماعات على حد سواء، واإللتزام ابلثبات يف 
املواقف بعيدا عن املتاجرة يف القيم األخالقية، فال وجود ملنزلة 
وسطى حلب الوطن، فحب الوطن ال ميكن اعتباره تنميقا بالغيا 

كامل إىل نتماء احلقيقي واليردد يف املناسبات، بل هو جتسيد لإل
بلد وشعب مباضيه وحاضره ومستقبله مبكتسباته وآفاقه، غموض 
اخلطاب املعتمد من طرف جهات معينة، والتباسه حسب املصاحل 
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واملواقف والسعي الدائم لتبخيس جمهودات الدولة، يؤدي حتما 
إىل فقدان الثقة يف ما جيمعنا كأمة، ويف منوذجنا املغريب املتميز 

ملتشبع بفضائل الوسطية واإلعتدال، ونبذ التطرف والظالمية، مما ا
قد يدفع البعض للبحث عن والءات بديلة تقوم على اإلنغالق 
والتعصب كمنهج والعنف كممارسة، طريق اإللتحاق مبحور الشر 
والكراهية، أصبحت اآلن معبدة أكثر من أي وقت مضى، 

كبدل   ألنرتنيتفبفضل مواقع التواصل اإلجتماعي، وشبكات ا
عن اإلستقطاب املباشر يف جتنيد الشباب، ونشر األفكار املتطرفة، 
إنه عصر املذاهب الفقهية اهلدامة املتنقلة بني اهلواتف واحلواسب 
 احملمولة، وعصر احلداثة التقنية اليت وإن كانت هلا فوائد وإجيابيات،

 .فإهنا حتمل معها يف انتج الوقت مآسي وآالم الشعوب

 د الرئيس احملرتم،السي

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أود أن أتقاسم مع ممثلي األمة ومن خاللكم مع الرأي العام الوطين 
مالبسات هذه اجلرمية البشعة، مع احلرص على التقيد التام 
واإلحرتام الالزم للمقتضيات القانونية اليت تؤطر األحباث 

لتمهيدي والذي الزال والتحرايت املنجزة يف إطار البحث ا
 .متواصال حتت إشراف النيابة العامة املختصة

ويف هذا السياق، وابإلضافة إىل كل ما سبق للسلطات القضائية 
أن أعلنت عنه، خاصة يف ما يتعلق ببعض الفيديوهات اليت مت 
نشرها على منصات التواصل اإلجتماعي، أود اإلشارة إىل أن 

دجنرب مبكان يعرف  59فها ليلة األحد هذه اجلرمية النكراء مت اقرتا
م اتدكونت نت اخلفسة مبنطقة إمليل التابعة لدائرة أسين إقلي إبسم

احلوز، وابلضبط عند مسلك جبلي مؤدي إىل هذا الضريح 
دجنرب توصلت  51املعروف بشمهروش، صباح يوم اإلثنني 

ى لالسلطة احمللية والدرك امللكي من الساكنة احمللية خبرب العثور ع
ه جثيت األجنبيتني حيث مت أخبار كل من املصاحل املعنية اليت توج

مسؤولوها يف احلني إىل عني املكان، ومت إحداث خلية أزمة 
ابمللحقة اإلدارية لقيادة آسين مبركز إمليل، كما توجهات عناصر 
الدرك والشرطة احمللية والوقاية املدنية لعني املكان، حيث متت 

اركية ونروجيية، من جنسية دمن حتني األجنبيتنيمعاينيت جتثي السائ
إحدامها داخل خيمة نصباها لقضاء الليلة واألخرى جبانبها، 
ويتعلق األمر بسيدة من جنسية نروجيية مزدادة سنة، بتاريخ 

والثانية من جنسية دمناركية مزدادة بتاريخ  41/55/5661
طار م ، الفقيداتن كانتا قد وصلتا إىل املغرب عرب1/54/5664

، مباشرة بعد ذلك عملت 4152دجنرب  2املسرية أكادير بتاريخ 
املصاحل املختصة على أتمني مكان احلادث وتغيري مسار اجتاه 
السياح، مع وضع عدة حواجز مراقبة وتسخري عناصر احلرس 
الرتايب والدرك امللكي وأعوان السلطة لتأمني املنطقة وتنشيطها 

ع املعطيات ابملوازاة مع فتح قصد العثور على اجلناة أو مج
التحقيقات القضائية، وعلى ضوء املعينات امليدانية املنجزة، 
واألسلوب اإلجرامي املعتمد يف إزهاق روح الضحيتني، والتمثيل 
جبثتيهما، فقد تكونت قناعة قوية عززهتا قرائن املعطيات املادية 

ية لفدالة مؤداها أن هذه اجلرمية البشعة ميكن أن تكون هلا خ
 .متطرفة أو هلا تقاطعات مع املتشبعني ابلفكر العنيف

من أجل ذلك عهدت النيابة العامة مبهمة البحث يف هذه القضية 
ة إىل املكتب املركزي لألحباث القضائية التابع للمديرية العامة ملراقب

الرتاب الوطين، الذي استحضر يف أحباثه وحترايته كل املسارات 
، أحباث احملتملة مبا فيها فرضية الدافع اإلرهايبوالفرضيات املمكنة و 

 املكتب مركز األحباث القضائية أمثرت عن توقيف مشتبه فيه األول
مبدينة مراكش، يف وقت قياسي، وحتديدا يف الساعات األوىل من 
صبيحة يوم الثالاثء املنصرم، كما مت أيضا حتديد هوية ابقي 

ين مت هذه اجلرمية، والذاألشخاص الثالثة املتورطني يف ارتكاب 
تعميم صورهم وبياانهتم التعريفية على مجيع مصاحل األمن الوطين 
والدرك امللكي والسلطات اإلدارية احمللية من أجل التسريع بعملية 
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توقيفهم، وابلفعل فقد متكن املكتب مركز األحباث القضائية 
ة الوطين ببفضل املعلومات الدقيقة اليت وفرهتا املديرية العامة ملراق

من توقيف هؤالء املشتبه فيهم الثالثة مبحطة احلافالت بباب 
دجنرب، وذلك  41دكالة، مبدينة مراكش صباح يوم اخلميس 

عندما كانوا يعتزمون مغادرة مدينة مراكش، اليوم وبعد توقيف 
مجيع منفذي هذا الفعل اإلجرامي وكذا املتورطني الذين هلم صلة 

مركز البحاث القضائية التابع يكون مكتب  51به وعددهم 
للمديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطيت قد وضع حدا هنائيا للمشروع 

 .اإلرهايب الذي كان املشتبه هبم بصدد التحضري لتنفيذه

وأستغل هذه املناسبة للتنويه ابلعمل اجلاد واملسؤول ألن مجيع 
ذا وكاملصاحل األمنية من أمن وطين ودرك ملكي وقوات مساعدة 

املصاحل الرتابية على ما يقومون به حلفظ أمن الوطن واملواطنني يف 
مواجهة هذه العديد من التحدايت اإلجرامية على رأسها األخطار 

 .اإلرهابية

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من خالل اخلالصات األولية اليت ميكن استنتاجها من هذا 
ل يف يتبني أن األمر ال يتعلق بتنظيم إرهايب كبري باحلادث األف

فقط أبفراد متشبعني ابلفكر املتطرف قرروا ارتكاب هذه اجلرمية 
يف ما بينهم بوسائل بسيطة مستوحاة من املمارسات البشعة 
للتنظيمات اإلرهابية، تبين العناصر اإلجرامية هلذه الطريقة اجلديدة 

سابقة اليت عرفتها اململكة جاء  مقارنة مع األحداث اإلرهابية ال
كنتيجة لنجاح السلطات األمنية يف تضييق اخلناق على 
اجملموعات اإلرهابية، مما حد من قدراهتا اإلجرامية ودفع إىل 
البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ أهدافها اخلبيثة، من بني هذه 
الوسائل التصرف وفق ما يعرف ابلذائب املنفردة، اليت تكتسي 

لغة تنبع من كون العناصر اإلرهابية تتحرك يف الظل، خطورة اب

وتتصرف حسب طبيعة املعطيات احمللية اخلاصة بكل دولة، 
وتتسلح كذلك بعامل يشكل أسوء السيناريوهات احملتملة أال وهو 
عنصر املباغثة واملفاجئة، مما جيعلها أكثر فعالية أحياان من 

كية الكبرية، واللوجيستيالتنظيمات اإلرهابية ذات الوسائل البشرية 
ألحوال ا ما جرى يف منطقة احلوز، ال ميكن أن نعزيه أبي حال من

إىل الظروف اإلجتماعية أوحاالت اليأس لدى بعض الشباب، وال 
ميكن إطالقا التظاهر أبوضاع اهلشاشة والتهميش لتربير األفعال 
 اإلرهابية اآلمثة، يبقى اإلرهاب فعال مداان مهجيا مرفوضا وغري

معقبول هنائيا، إن اإلرهاب كظاهرة كونية ال يستثين أي مواطن 
أبي موطن و يقوم علىى إيديولوجية القتل والرتهيب، وضرب قيم 

م الدميقراطية املتعارف عليها عامليا، وهي إيديولوجية ترتكز على فه
وأتويل خاطئني لتعاليم ديننا احلنيف، وتستغل سذاجة وهشاشتهم 

وقوتة، لتغرير هبم وحتويلهم إىل قنابل بشرية مالفكرية والدينية ل
املستوى الثقايف والتعليم البسيط ملنفذي هذه اجلرمية اإلرهابية 
النكراء يشكل واحدا من العوامل األساسية اليت متّكن هذه 

سهولة وسط بعض الشرائح  بكل للتسرب اإليديولوجية العدمية
وقاية األول من خط ال اجملتمعية، لذا تشكل منظومة الرتبية والتعليم

األفكار اإلرهابية املتطرفة، خاصة من حيث استخدام هذه 
املنظومة كسبيل إلعداد النشئ الصاحل املتشبث بروح املواطنة 
القادرة على التمييز واإلختيار الصائب واملدرك ملسؤولياته اجتاه 

ية الالزمة اإلسالم الثابتة، إيالء العنا لتعاليم جمتمعه بفهم صحيح
ملواجهة الفكر الظالمي بفكر معتدل شكل دائما أولوية قصوى 
لدى الدولة املغربية يف مجيع أوراشها اإلصالحية، مبا يف ذلك 
حماربة التطرف وتفكيك خطابه داخل املؤسسات السجنية هبدف 
 التصدي للمفاهيم الدينية املغلوطة لدى بعض املتابعني يف قضااي

سعى إىل املراجعة الفكرية اإلرهاب، وذلك من خالل برامج ت
وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على اإلخنراط الفعلي يف اجملتمع، 

 ..حماربة اإلرهاب يف اجملتمع ليست مسؤولية
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 :اجللسةالسيد رئيس 

كونوا على كلمة سواء تفضل السيد الوزير، تفضلوا حىت تساليو 
 .الكلمة دايلكم

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 السيد الرئيس، شكرا

 شكرا السادة النواب،

حماربة اإلرهاب ليست مسؤولية مقتصرة على مؤسسات الدولة 
ومصاحلها األمنية فقط، بل هي مسؤولية مشرتكة تدعوان مجيعا 
من مؤسسات حكومية ومنتخبني وأحزاب سياسية ومجعيات 
اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم واألفراد واجلماعات، إىل تكثيف 
اجلهود من أجل مواكبة برامج الدولة لتعطي مثارها ابلشكل 

ة اإلرهابية وتنوع مصادرها، جيعل الساكن السلطات املطلوب تعدد
احمللية مدعوة كذلك للعب دور أساسي يف حماربة هذه الظاهرة 
من خالل تكثيف التعاون وتبادل املعلومات مع السلطات املكلفة 

رية للشك، مجيع احلاالت املريبة املث حبفظ األمن العام، والتبليغ عن
وهنا ال يسعنا إال التعبري عن اعتزازان بدور املواطنني يف إفشال 

 العديد من املخططات اإلجرامية،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

لقد اعتمدت اململكة املغربية كما تعلمون بفضل حكمة صاحب 
ة د السادس، نصره هللا وأيده، إسرتاتيجية مشولياجلاللة، امللك حمم

متعددة األبعاد يتقاطع فيها البعد اإلجتماعي للنهوض أبوضاع 
املواطن املغريب ال سيما الفئات اهلشة والساكنة املعوزة، والبعد 
الديين الذي مل يكتف مبضمون العقيدة الوسطية املعتدل، بل مشل 

نيني هتمام ابلفاعلني الديأيضا حق تنظيم فضاءات العبادة واإل
وكذلك البعد القانوين حملاصرة السلوكات اإلرهابية، مبوازاة مع ذلك 

تبنت اململكة اسرتاتيجية أمنية متكاملة ومشولية تنصهر يف إطارها 
بشكل منسجم جمهودات كافة الفاعلني يف امليدان، وهو املكسب 

مواي نالذي شكل مرجعا وسندا قواي أفاد بشكل كبري منوذجا ت
جعل بالدان مرجعا يف اإلستقرار واألمن، جناعة مصاحلنا األمنية 
ظهرت وبكل وضوح يف التعامل مع حالة اإلرهاب األخري حيث 
مت التعرف على هوية اإلرهابيني بسرعة فائقة، واعتقاهلم يف ظرف 
وجيز مما يؤكد جاهزية هذه املصاحل ورد فعلها املناسب حلجم 

العتداء الشنيع، مثل هذه األحداث ختلف املخاطر اليت يطرحها ا
لدينا كمغاربة وقعا مؤسفا على اعتبار أهنا حتمل يف طياهتا ضالال 

ومسا حبياة أشخاص بريئني الذنب هلم اختاروا  .وخيانة للوطن
املغرب لقضاء عطلتهم كوجهة آمنة مشهود هبا لدى مجيع الدول، 

دولة  ضحااي وهيمبا فيها الدولة اليت تنتمي إليها واحدة من ال
النرويج اليت أكدت سفارهتا يف املغرب مباشرة بعد ظهور التحرايت 

 .األوىل أن اململكة املغربية بلد آمن

حاجة الوطن اآلن تبقى ملحة خلطاب معتدل متوازن يزرع األمل 
والتفاؤل يف صفوف خمتلف الشرائح اإلجتماعية خاصة فئة 

لفاعل خصية املواطن االشباب عرب تكريس قيم املواطنة وبناء ش
والواعد بدوره اإلجيايب داخل اجملتمع، تلكم هو النهج القومي إلزالة  
كل أسباب اإلحباط والكراهية واليأس لتتحول من خالل العنف 
واإلرهاب إىل احلقد والنزوع إىل اإلضرار ابلغري فإذا كان هذف 

نا فإننا ناإلرهابيني والعدميني هو املس بوحدة جمتمعنا واستقراران وأم
نعترب أن واقعة اإلعتداء اإلرهايب األخري تشكل فرصة لتجديد 
التالحم حول مقوماتنا الوطنية ومناسبة لإللتفاف حول مقدساتنا 
وثوابتنا الراسخة املدعومة مبسار دميقراطي تنموي حداثي كخيار 

إن املغاربة مقتنعون متاما أن ما حدث يف منطقة  .ال رجعة فيه
إرهايب معزول ال يعكس حقيقة اجملتمع املغريب،  احلوز هو حادث

بل هو نتاج لفكر متطرف يتناىف يف مضمونه مع ثقافتنا وقيمنا 
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املستمدة من تعاليم ديننا احلنيف، واملبنية أساسا على روح 
 .التسامح واإلنفتاح وعلى الفكر الوسطي املعتدل

 تظهر ليتمن هذا املنطلق وابلرغم من املساعي اإلرهابية اهلدامة ا
بني الفينة واألخرى، ستستمر بالدان حتت القيادة الرشيدة 
لصاحب اجلاللة، امللك حممد السادس، نصره هللا وأيده، يف 

موي اإللتزام ببناء جمتمع دميقراطي وتعزيز املسار التن مواصلة مسرية
اليت تعرفه بالدان على مجيع األصعدة، سيظل املغرب متشبثا 

ميقراطية سساته وقيمه الروحية ومكتسباته الدبثوابت حضاراته ومبؤ 
وسيقع فيه اإللتزامات الدولية اهلادفة إىل حماربة ظاهرة اإلرهاب 
وجتفيف منابعها بكل الوسائل واإلمكاانت املتاحة، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

جمع الكلمة لفريق التشكرا السيد الوزير، منر إىل التعقيبات 
 .الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد نور الدين األزرق

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 إخواين أخوايت النواب،

السيد الوزير، احنا يف فريق التجمع الدستوري نشجب هاد اجلرمية 
لة كذلك صالشنعاء واليت كما قلتم ال متثل بديننا احلنيف أبي 

نشجب أي عمل إجرامي اللي كيمكن لو يوسخ السمعة دايل 
املغرب أو ميس السمعة داملغرب وابلتايل كنطالبوا أنه عمل إجرامي 
 فردي تنطالبوا أنه تكون واحد املقاربة أمنية استباقية يف هاد املناطق

 des guides السياحية وملاذا ال تكوين املرشدين السياحيني
اللي يرافقوا هاد احلاالت الفردية ، أظن أنه األمن  فهاد احلاالت 

كيلعب دور مهم وكنوهوا ابجملهودات وبرهن على أنه هاد اجلرمية 

يف الظرف الوجيز اللي قبطوا هاد اجملرمني راه فعال يعين ينوه به،  
كذلك عندان ثقة يف القضاء ولكن كنطالبوا ابش تنزلوا العقوابت 

يفكر  ش نعطيوا هبم املثل إىل مجيع منالصارمة على هاد اجملرمني اب
يقوم هباد العمل اإلجرامي وكنطالبوا كذلك احنا كمغاربة  
كسياسيني كنقدموا تعازينا لألسر والعائالت هللا يرمحهم وإن هلل 

 .ن إليه راجعون، هللا يرمحهم، وشكراإو 

 :السيد رئيس اجللسة

ة يف والتنميشكرا، الكلمة ألحد السادة النواب من فريق العدالة 
 .إطار التعقيب، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد حممد العريب بلقايد

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السادة النواب احملرتمني،

حنن يف فريق العدالة والتنمية ندين اجلرمية اإلرهابية القذرة اليت 
 ريقةوذهب ضحيتها سائحتان بريئتان بط وقعت يف منطقة إمليل

ميع بشعة، وحنيي من هذا املنرب تلك التعبئة اليت عرفتها املنطقة جب
مواطنيها ومجعياهتا املدنية واملهنية يف مهرجان اجلبل الذي انعقد 
يوم السبت املاضي، والذي عرّب فيه اجلميع عن الصمود واإلابء 
ألهل تلك اجلبال الشاخمة، وعن اإلدانة الشاملة لكل األفعال 

  .تفردئة اليت تسعى إىل املس بذلك النسيج اجملتمعي املاجلرمية الدني

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السادة الربملانيني،

عشنا ذلك اليوم مسؤولني ومواطنني وحنن نلتقي أفواج السياحي 
غادية ورائحة إىل تلك املواقع الساحرة األخاذة، متحدية آالم هذه 
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ذه العملي هلا، وإذ نقف هباجلرمية ومعربة ابمللموس عن اجلواب 
املناسبة لنحيي وننوه ابألجهزة األمنية اليت استطاعت يف ظرف 
قياسي القبض على اجملرمني ليلقوا جزاءهم، الشيء الذي أدى إىل 
هتدئة النفوس وزرع األمل، وقد عرّب املغاربة جبميع أطيافهم 

م ر السياسية واملدنية واملهنية عن استنكارهم وتنديدهم هبذا اجل
الغادر، مما دل على أن هذا احلادث معزول وغريب عن طبيعة 

ة اجملتمع املغريب، وإن املغرب ماض يف طريقه إىل التنمية والدميقراطي
والبناء، وندعو يف األخري كافة األجهزة ملزيد من التعبئة واليقظة 
وندعو النخب املثقفة والرتبوية إىل القيام أبدوارها كذلك يف أتطري 

على الفكر اجلامع الوسطي املعتدل، ليبقى بلدان آمنا  الشباب
 .مطمئنا سخاء رخاء، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة اآلن ألحد السادة النواب من الفريق اإلستقاليل 
 .للوحدة والتعادلية للتعقيب، تفضلوا

 :النائب السيد حممد إد موسى

 شكرا السيد الرئيس،

دين بدوران يف الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية ن السيد الوزير،
ونستنكر هاد الفعل اإلرهايب ونسجل تضامننا مع األسرتني دايل 
الضحيتني، وكذلك تضامن الشعب املغريب يف هذه القضية، 
وكذلك ننوه بنجاعة األمن وجمهودات السلطات احمللية واإلقليمية 

يبدي  وجود ، يعين، مايف هاد الباب، ونستحضر هنا، ال بد من 
استخالصها، ال بد من استحضار مقاربة مشولية حيضر فيها البعد 
اإلجتماعي والبعد األمين والبعد التعليمي ملواجهة هذا النوع للحد 
من هاد املد ، يعين، التكفريي، كذلك ال بد من العناية ابلبنيات 

ذه هب األساسية وكذلك، يعين، التغطية وكذلك تفعيل تقوية األمن
املنطقة، نظرا خلصوصيتها وملرتفعات هذه اجلبال خاصة يف 
األطلس الكبري ككل، ألنه، يعين، كذلك ال بد من تفعيل الرسائل 

الرقمية ابلنسبة لألعوان الشيوخ واملقدمني، ال بد كذلك من إجياد 
واحد طائرة مروحية ملراقبة وتتبع وترصد، يعين، هاد النوع، يعين، 

اإلطار ويعين كذلك ننوه مرة أخرى ب،يعين، السياح يف هذا 
األمن الذي استطاع يف ظرف وجيز إلقاء القبض على اجملرمني 

 .مرتكيب هذه اجلرمية الشنيعة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة ألحد السادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة 
 .للتعقيب، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :لسيدة حياة املشفوعالنائبة ا

 شكرا السيد الرئيس،

بداية، امسحوا يل، إبسم فريق األصالة واملعاصرة، أن  السيد الوزير،
أعرب عن أن أسفنا وعن التنديد والشجب هلذه اجلرمية البشعة اليت 
راحت ضحيها فتاتني بريئتني جاءات إىل املغرب بغرض السياحة 

قدم بتعازي وابملناسبة أتفلقيتا حتفهما هبذه الطريقة الشنيعة، 
احلارة إىل كل من عائليت الفقيدتني وأصدقائهمها والشعبني 
الدامناركي والنروجيي وكذلك الشعب املغريب، ألن الشعب املغريب 
أتمل مثلما أتمل الشعبني الدامناركي والنروجيي هلذه اجلرمية النكراء، 

يكونوا يف  االشعب املغريب الفتاتني مها ضيفتا املغرب والضيوف مه
عهدتنا وجب علينا محايتهما، واملعروف على املغاربة هم أهل 

ضيوفهم، السيد الوزير، ال تكفينا  الضيافة والكرم وال يؤدون
دقيقتني من أجل مناقشة هاذ املوضوع الكبري، لكن املوضوع ال 
يعنيكم فقط، إذا كان يعنيكم من اجلانب األمين فهناك عدة 
متدخلني يف هذا اجملال، وزارة الرتبية، وزارة األوقاف والشؤون 

ا من هاإلسالمية، وزارة الشبيبة والرايضة، وزارة الثقافة وغري 
الوزارات، وزارة التشغيل كذلك، ألن اهلشاشة تؤدي إىل التفكري 
يف هاذ التطرف أو التفكري يف املخدرات، صحيح حنن ننوه 
مبجهوداتكم من أجل تفكيك العديد من اخلالاي اإلرهابية، 
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وكذلك الوقت القصري من أجل القبض على املشتبه فيهم، لكن 
الء الشباب؟ جيب أن السؤال الذي يطرح من غسل أدمغة هؤ 

تعملوا على جتفيف منابع التطرف، جيب أن تقضوا على الكراهية، 
جيب عدم التساهل مع من ينشرون أفكار التطرف، ويكفرون 
بعض الساسة وبعض املفكرين، السيد الوزير، فهذه اجلرمية مثلها 
مثل عدة جرائم وقعت يف وقت سابق، لكن اجلناة هم هم من 

وفرج فودة، وشكري بلعيد، وعيسى آيت قتل عمر بن جلون، 
اجليد هم من قتلو السائحتني األجنبيتني الربيئتني، فجميعا من 

 .أجل حماربة التطرف، وشكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة اآلن ألحد السادة النواب والنائبات من اجملموعة 
 .مةالنيابية للتقدم واالشرتاكية، تفضلي السيدة النائبة احملرت 

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

السيد الوزير، حنيي فعالية السلطات األمنية، فإننا يف التقدم 
واإلشرتاكية نعترب أن اجتثات اإلرهاب والتطرف مير لزاما عرب 
اجتثات كل مظاهر اهلشاشة، كل اهلشاشات اليت يتغذى منها 

وهذا التطرف الذي أصبح مقتنعوه لألسف  هذا اإلرهاب
 .يعششون بني ظهرانينا وينشرون القتلى والرعب بيننا

السيد الرئيس، السيد الوزير، بدء ابهلشاشة الروحية والفكرية، هذا 
الفكر الظالمي، هذا الفكر الرتهييب املعادي للحياة، املعادي 

ية، التنشئة علإلنسانية، بدء ابلعودة والعمل على التنشئة اإلجتما
على املواطنة، على املدرسة، على الرتبية على اإلحرتام، احرتام 
اآلخر، احرتام اإلختالف، احرتام احلقوق، احرتام للحرايت، 
وبتعزيز الدميقراطية، الدميقراطية يف مشوليتها، الدميقراطية 

 .اإلجتماعية واإلقتصادية والدميقراطية الثقافية والسياسية

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، الكلمة ألحد السادة النواب من الفريق احلركي، آخر 
 .متدخل يف هذا املوضوع، آخر معقب يف هذا املوضوع

 :النائب السيد سعيد التدالوي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حقيقة الكلمة دايلكم قلتم أن اجلرمية ال وطن هلا 
، آلن احلادثصحيح، قلتم كذلك املغرب بلد أمني صحيح، ا

حادث معزول صحيح، كذلك الفريق احلركي يقدم تعازيه احلارة 
إىل العائلة الصغرية والكبرية للعائة الدمناركية، والبلد الدمناركي، 
وكذلك العائلة النروجيية والبلد النروجيي، ولكن اليوم احلادث ها 
هو هنا السيد الوزير، واللي أعطى هللا أعطاه، كيخصنا نفكرو أو 

صحو اإلخوان دايلنا اللي مها داخل احلكومة، ألن هاذي ماشي ن
مسؤولية وزارة الداخلية وابملناسبة أود أن أهنئ مجيع وسائل األمن، 
األجهزة األمنية بصفتها وابمسها كلها على اجملهودات اجلبارة اليت 
قامو هبا يف ظرف وجيز، ولكن هاذي راه ماشي مسؤولية غري 

نا وزارة السياحة كاين مكاتب السياحة،  دايل األمن بوحدو، اح
كاين ميزانيات، هاذ املرشدين السياحيني آش غيكلفوان إذا 
عملناهم رهن إشارة هاذ السياحة اجلبلية، ويطلعو مع هاذ الناس 
 ابجملان، والوزارة ختلصهم، شحال غادي يكلف فهاذ الشي

درونفرضو نقابلنسبة هلاذ اجلرمية اللي وقعتنا ؟ كذلك ما غاديش 
على مثال سائح اللي غادي يواكبو واحد املرشد السياحي ابش 

إلكرتوين يف يدو يعطيه هلاذاك املرشد  un bracelet يعمل
ويدوزو للقيادة ونعرفوهم فني غاديني، كاين اللي طالع لتوبقال راه 

دايل الطبقات راه فيه أبرداد الثلوج الدائمة، هاد  1معروف فيه 
ميت بوكماّز كيجيو هلاذ املناطق كلها مناطق أمنة  الناس كيجيو آل

كرمية، كيكرموهم كيضايفوهم هذا هو اللي جعل هذاك ولكن هللا 
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غالب هذا قرد هللا ولكن السيد الوزير البد واجملتمع املدين كلهم 
 .خصهم

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا النائب احملرتم، شكرا لكم مجيعا، ومنر إىل التعقيبات 
، هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد الرئيس من اإلضافية

 .الفريق اإلشرتاكي

 :شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

ن لكن 514احنا تقدمنا ابإلحاطة فهاذ املوضوع يف إطار املادة 
هذه مناسبة بداية ابش نشجبو هاذ العمل الشنيع اإلجرامي 

الشنيع، هاذ العمل اللي هو استثنائي ومعزول فكيف ما اإلرهايب 
جا يف تصريح السيد الوزير بفضل يقظة املواطنني وبفضل العمل 
الكبري الذي تقوم به األجهزة األمنية اليت جتعل بالدان منوذجا وحنن 
نرى جمموعة من الدول اليت تتكرر فيها مثل هذه األعمال 

 بالدان الكبرية اليت عندها وابلتايلاإلرهابية، ابلرغم من اإلمكانيات 
فيها جمهود كبري فهاذ اجلانب، لكن البّد من التذكري أبن األمر 
يعود إىل ثقافة مستمدة من خطاب التحريض على الكراهية على 
العنف على عدم القبول ابألخر على واحد اجملموعة دايل 
األحكام اجلاهزة اللي جااي من جمموعة دايل الفئات الذين 

ستغلون الدين من أجل التغرير ابلشباب والدفع هبم إىل التطرف، ي
وهنا جيب أن تكون ليس فقط مسؤولية احلكومة مسؤولية اجملتمع  
ككل مسؤولية األسر مسؤوليات اآلابء واألمهات مسؤولية الدولة 
اليت جيب عليها من جهة أن متنع مثل هذه اخلطاابت وأن تكون 

ة حيرض على الكراهية، ومن جهة اثني صارمة اجتاه كل ما يكّفر أو
 .يتحدثوعلى املواقع اإلجتماعية

 

  :السيد رئيس اجللسة

اثنية إضافية لكل فريق،  11شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا 
شكرا السيد الرئيس منر إىل السؤال املوايل وهو عن اإلجراءات 

 تاملتخذة للتخفيف من قساوة الطقس ابملناطق اجلبلية، للسيدا
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 

 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة عائشة إدبوش

 السيد الرئيس،

عن التدابري واإلجراءات اليت ستتخذها وزارتكم  السيد الوزير،
للتخفيف من قساوة ومن حدة قساوة الطقس ابملناطق اجلبلية 

والدعم الذي ستوفره للساكنة املعوزة هبذه وكذلك املساعدات 
 .املناطق؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 السيد الرئيس،

فيما خيص هاذ املخطط الوطين للتخفيف من آاثر موجة الربد يف 
املناطق اجلبلية، كما جرت العادة يف كل سنة وبتعليمات من 
صاحب اجلاللة، تقوم وزارة الداخلية بتعاون مع كل املتدخلني من 
أجل إعداد برانمج حملاربة آاثر الربد يف املناطق املعنية، يف السنة 

لة اللي معنية وإقليم اللي معين، هاذ العام  عما 44الفارطة كانت 
عمالة وإقليم اللي معين هباذ الربانمج، البداية األوىل  41كاين 

دايلو كانت حني أعطى األمر صاحب اجلاللة، من أجل إقامة 
مستشفيني عسكريني، واحد يف منطقة أنفكو إبقليم ميدلت 

ونرب الفارط، ن 41واآلخر إبقليم أزيالل واللي مت العمل فيهم منذ 
يف نفس الوقت كاين مستشفى ميداين لوزارة الصحة إبقليم 
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ميدلت حىت هو وكاين واحد جمموعة تدابري مت األخذ دايهلا من 
أجل حماربة هاذ ابش نذكرو يف دقيقة راه ما عندانش الوقت، اللي 

ىل أدىن إ بغيت نقول هو أن الربانمج هو برانمج حمني وتفصيلي
النساء احلوامل اللي موجودين يف الدواوير اللي حد وصران عارفني 

ميكن تعرف عزلة، ابش نقولو أبن الربانمج هو حمدد أو مفصل 
 .بطريقة جد دقيقة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم للتعقيب، السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد مصطفى الكردي

ة طبعا نثمن اجملهودات دايلكم وخاصشكرا السيد الوزير احملرتم، 
إبقليم ميدلت اللي فيه كيف قلتو جوج دايل العمليات، ولكن 
مع ذلك السيد الوزير مع حلول دائما فصل الشتاء اللي هو 
الفصل دايل اخلري والربكة، ولكن رغم ذلك املعاانة دايل الساكنة 

يم، لدايل املناطق اجلبلية تزداد، فالولوج دايهلم للصحة، للتع
للخدمات اإلدارية كتحد بسبب اهلشاشة دايل البنيات التحتية، 
ابإلضافة السيد الوزير، الطقس البارد كيزيد من املعاانة دايهلم، 
تصورو السيد الوزير أبن كاين مناطق جبلية وخاصة مثال مدينة 

ساعة دايل التدفئة،  59ميدلت، كاين مناطق اللي خاصها 
، 4911ب اآلن هاذ السنة وصل لطحطب التدفئة، املشكل احل

 اللكيلو، فاملعاانة دايل هاذ الساكنة اللي هي فئة معوزة م 49
عندهاش حىت غي ابش تكون مع لقمة العيش تتزيد املسألة دايل 
احلطب، فلهذا كنتمناو السيد الوزير أنكم تديرو تدخل فهاذ اجملال 

ملسألة اابش ختفض األمثنة دايل احلطب، أو نزيدو السيد الوزير 
دايل فرص الشغل منعدمة، فلهذا بغينا برامج حبال اإلنعاش 
الوطين، أن جمموعة دايل األوراش اللي كتخدم فهاذ األماكن ختدم 
ابلطريقة دايل اإلنعاش الوطين ابش الساكنة تستفيد منها، 
ابإلضافة أيضا السيد الوزير اإلنقطاع دايل اإلتصاالت اهلاتف 

يد دايل األنرتنيت، بغينا بدائل الس انهيك على مسيتو الشبكة
الوزير وخاصة على مستوى التدفئة، دعم الغاز، دعم الطاقات 

 .البديلة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ الرد على 
 .التعقيب السيد الوزير يف حدود ما تبقى من الوقت

 :الداخليةالسيد عبد الوايف لفتيت، وزير 

حقيقة حيث تتوقع موجة الربد القارس كاين بعض املواطنني اللي  
كيعانيو منو، من أجل هذا راه الدولة دارت هاذ الربامج، واهلدف 
دايلو األساسي هو احلد من هاذ املعاانة، فيما خيص حطب 
التدفئة، السنة الفارطة وال هاذ السنة إن شاء هللا سيتم توزيع أفرنة 

كتستعمل ابحلطب بنوع من الفعالية، وكاين مساعدة اللي هي  
للساكنة يف ما خيص مجيع املتطلبات دايهلا، الربانمج راه هو موجود 

 ..فأي وقت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر للسؤال املوايل وهو عن حرمان مواطنني 
من واثئق إدارية بسبب السكن العشوائي للسيدات والسادة 

 .من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتمالنواب 

 :النائب السيد حممد إد عمار

ني يف بعض املناطق الرتابية يالحظ متاطل يف متكني املواطنني القاطن
يف األحياء العشوائية من الواثئق اإلدارية، نتساءل عن ما ميكن 

 .أن تقومون به من إجراءات لتجاوز هذه الوضعية؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير احملرتم
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 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

من حيث املواطن األوراق اللي داإلدارة كاين جمموعة الشروط 
ابش ميكن اإلدارة توفر لو الواثئق اللي كيطلبها مبجموعة شروط، 

يكونش كحيث كتكون هاذ الشروط غري مستوفية بطبيعة احلال ما  
الواثئق، ابش هنضرو بصراحة علة من كنهضرو؟ كنهضرو على 
جمموعة دالناس اللي ساكنني أساسا دور الصفيح، واللي كيستغلو 
هاذ األوراق ابش يثبت األحقية دايلو ابش يستافد من دور 
الصفيح، ابش نكونو صرحاء، كنحاولو ما أمكن أننا نفرقو بني 

لو ويف نفس الوقت ما يكونش ، بني املواطن أيخذ األوراق داي4
دايل تفشي دور الصفيح، هلذا خاصنا كاملني نتعاونو  هذا مدخل

من هاذ الباب، راه ظاهرة دور الصفيح لو ما قضيناش عليها  
كاملني راه هي مسألة جوهرية، وهنا جمموعة دالرؤساء دالبلدايت 
واجلماعات اللي عارفني هاذ اإلشكالية، كيجي السيد يطلب 

السكىن اهلدف دايلو ماشي شهادة السكىن، اهلدف دايلو شهادة 
هو أنه تسجلو أبنه مسيتو ابش غدا حني جتي تدير اإلحصاء يقول 

 la carte ليك فني هو، فيها حىت أان ساكن هناي ها
nationaleحني كيكون الطلب 4، السلطة كتفرق بينتهم ب ،

ش يدوز اباملعين أنه من أجل وثيقة اللي كيحتاجها للولد دايلو 
بكالوراي وال أي حاجة، راه السلطة كتعامل معهم يعين أبرحيية، 
لكن حيث تيتعلق األمر ابش يكون حماولة أنه يثبت أنه ساكن 

 .فدواوير ابش اإلستفادة فهاذي راه ما غنمشوش فيها، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا

 :احلياالنائب السيد مصطفى 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، هو األمر السيد الوزير احملرتم مع كامل األسف احنا 
أو ابقني كناقشو األحقية  4156أو على مشارف  52غنفنيو 

دايل الواثئق للمواطنني، هذا راه حق السيد الوزير، شهادة السكىن 
تحرمو غحق، البطاقة الوطنية حق، ابهلل عليكم هاذ املواطن اللي 

من بطاقة التعريف الوطنية آش من عنوان دايل اإلنتماء عندو هاذ 
الوطن؟ البطاقة الوطنية عنوان اإلنتماء هلاذ الوطن، ما خاصهاش 
تدخل وهلذا السيد الوزير أان كنقرتح عليكم، اللي غنقرتحو عليكم 

دايل احلوايج، دايل اإلكراهات اللي عندكم  4أنكم تفصلو بني 
لني، ألن بعض املدن خمصهاش تكرب أكثر من أوعندان كام

القياس، هذا رمبا فيه أسباب أمنية أو أسباب تنموية أو أسبا ب 
خمتلطة، أو من بني حق من احلقوق خاصو يتنزه، كاين املناطق 

، كاين مناطق اللي ما 4111اللي متحينش فيها اإلحصاء من 
 و بنيوهكذا، يعين خاصنا منيز  4151حتينش فيها اإلحصاء من 

احلوايج، وا السيد الوزير، الشاب عندو حىت أبعاد أمنية،  4هاذ 
ألن هاذ داب احلمد هلل هاذ اجلرمية الشنعاء اللي وقعت يف إمليل، 
احلمد هلل جاب هللا التيسري تلقاو، إيوا؟ وهاذوك اللي كيقتلو 
حمتفني او أكثر من عشر سنني داب أو مها خمتفني يف املدن الكربى 

ضر الكربى، من هنا كيجي املشكل، كون كان بنادم كلو يف احلوا
مضبوط، بطاقة التعريف الوطنية مغيلقاش شي واحد فينا يتخىب 
بسهولة، ألن هاذوك الناس راهم شدو حافلة أو غادين خيرجو 
من مراكش، مبعىن فني غيمشيو؟ غيمشيو لوحدة من احلواضر 

 .الكربى

 :السيد رئيس اجللسة

إضايف، تفضلوا السيد النائب من فريق شكرا، هل من تعقيب 
التجمع الدستوري، السيد الوزير هناك تعقيب إضايف، تفضل 

 .السيد النائب من فريق التجمع الدستوري

 :زرقاألالنائب السيد نور الدين 

متفقني معاك السيد الوزير، خاصنا حناربو هاذ دور الصفيح، 
والتفريخ دايل الربارك، هذا ال نقاش فيه، ولكن الناس حمتاجني 
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هاذيك الوثيقة ابش ميشي يقرا أو ابش يدير واحد العمل إداري 
صرف من حقو، وابلتايل أعطيوه شهادة السكىن أنه يدير، وأن 

فيح، ولكن ما حنرموهش من ما عندوش احلق يستفد من دور الص
 .وثيقة اللي هي كتعطيه ليه القانون، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير يف حدود 
 .الوقت

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

صحيح السيد النائب احملرتم أبنه حق، لكن احلقوق كيمشيو مع 
وثيقة له حق من حقو راه عاد كاين واجبات الواجبات، وأي 

خاصو يقوم هبا، حىت واحد ما حرم شي مغريب من البطاقة 
الوطنية، ما كايناش هاذي، معمرو ما حترم شي مواطن من البطاقة 
الوطنية، هاذي ما فيهاش نزاع، وما ميكنش وراه كنعرفو عالش  

 صكنهضرو، لكن لألسف دور الصفيح لنه هو األساس، اللي خا
السلطات واملنتخبني كيخصهم خيدمو مع بعضهم يد يف يد، وراه 
هاذ التعاون ما كاينش كيخصو يكون، وخاصنا نعرفو هاذ القضية 
هاذي ألن احنا كندافعو على احلقوق ندافعو حىت على الواجبات 

 .أيضا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

لى امللك عشكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن ظاهرة اإلستيالء 
العمومي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد الوالف

السيد الوزير، أسائلكم عن إسرتاتيجية احلكومة يف حالة من 
 .اإلستيالء على امللك العمومي؟ وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .وزير، تفضلوااجلواب السيد ال

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

ظاهرة ليس اإلحتالل ما هنضروش عليها احتالل دايل امللك 
العمومي اللي ظاهرة تتعرفها بعض املدن ابش ما نقولش جل املدن 
املغربية، ظاهرة اللي بطبيعة احلال كتفاقم يف بعض املناطق ويف 

اللي ميكن يل نقولكم أبن خالل بعض األوقات من السنة، لكن 
السلطات احمللية بتعاون اتم مع اجلماعات احمللية كيحاولوا ما 
أمكن أنه يقوموا مبجهود ابش حيرروا امللك العمومي، العمل دايهلم 
ماشي دائما كيكون سهل بعض الساعات كتعرتضو صعوابت  
كبرية خاصة فيما خيص البائعني اجلائلني فيما خيص اإلحتالل 

قاهي واللي كيفوتوا الشي اللي عطاوا هلم يف وضائع دايل امل
اإلحتالل املؤقت لكن هاد عمل كنظن أبنه السلطات احمللية مع 
اجلماعات الرتابية كيقوموا ابلالزم هو حقيقة كتعتارضوا بعض 
املشاكل لكن ميكن نقولكم أبنه العمل كيكون يد يف يد ويف 

 .شكرا أغلب األوقات كنتغلبوا على هاد الصعوابت،

 :السيد رئيس اجللسة

 الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا

 :النائب السيد حممد الوالف

السيد الوزير، أان ما غاديش نرجع ونوقف على الظاهرة دايل هاد 
اإلحتالل دايل امللك العمومي الظاهرة دايلو اللي هي النتائج 
دايلو وخيمة على اإلقتصاد وعلى الراحة داملواطنني ألنكم عارفينها 
حبكم املمارسة دايلكم، وما غاديش نوقف حىت على التعامل دايهلا 

قطاع املهيكل ألن تطبيق القانون كيكون عندو مع امليدان أو ال
سهولة أكثر ولكن نرجع ابلضبط للميدان وللقطاع الغري املهيكل، 
هنا السيد الوزير من أجل مقاربة تكون مقاربة مغايرة متاما ألن 
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 c'est des cas sociaux هاد الناس اللي تيمشيوا متا هم
امل عين التعهم خارج املنظومة اإلقتصادية وخصنا ندخلوهم ي

معهم خص يكون بذكاء كبري وجيب علينا، السيد الوزير، ابش 
مثال احنا هنا ابش نقتارحوا مثال إعداد بطاقات إلحصائهم 
تتمكنهم من التسجيل يف أسواق منوذجية وتكون هاد األسواق 
النموذجية نوعية أو إحداث هيئات اللي كتكون كتوقف معهم 

يد الغري مهيكل للمهيكل، الس ابش خترجهم إبغراءات من القطاع
الوزير احنا مع تطبيق القانون ولكن تطبيق القانون ما تنشوفوا 
تيكون مستعصي ملدة سنوات كيخصنا نطرقوا له بطريقة إجتماعية 
يعين حبلول أخرى ألن هاد الظاهرة دايل اخلوصصة يف القطاع 
الغري مهيكل هادوك الناس اللي خرجوا ما خرجوش خباطرهم 

بزز منهم واحنا خصنا نعطيوا احللول ابش ملي نطلبوا  خرجوا
 .نطبقوا القانون يكون عندهم البديل، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف ؟ تفضلوا السيد النائب من فريق األصالة 
 واملعاصرة

 :نور الدين اهلروشيالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

ري هرة االستيالء على امللك العمومي تثالسيد الوزير، أصبحت ظا
سخطا جملموعة املواطنني واليت أصبح الرصيف حمتال ابلكامل من 
قبل أصحاب املقاهي واملطاعم وغريها لكي ال يقع احتكاك ما 
بني السلطة واملواطنني نطلب منكم، السيد الوزير، أن يتم إحداث 

لعمومي اجلنة خمتلطة لضبط عمليات اإلحتالل املؤقت للملك 
حىت يتم احلد من الفوضى اليت تعرفها أرصفة الشوارع املدنية وكذا 
عدم إفالت املستغلني من آداء املستحقات اجلبائية املنصوص 

 .عليها يف القوانني اجلاري هبا العمل، وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد النائب من فريق العدالة والتنمية

 :الثمريالنائب السيد ادريس 

مرت مربع ويف قلب مدينة  411السيد الوزير، على مساحة دايل 
آسفي بناء مقهى عشوائية فوق امللك العام حملاداة قصر البحر 
وضريح سيدي مومن ومت استصدار مجيع القرارات دايل اهلدم إىل 
اآلن مل ينفذ القرار نطلب منكم السيد الوزير التدخل هلدم هذه 

 .وشكرا البناايت العشوائية،

 :السيد رئيس اجللسة

 تعقيب إضايف من فريق التجمع الدستوري، تفضلي السيدة النائبة
 .احملرتمة

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نقدر عاليا اجملهودات اجلبارة اليت تقوم هبا السلطات 
احمللية من أجل حترير امللك العمومي على خمتلف املدن املغربية 
نذكر على سبيل املثال مدينة تطوان كنموذج مث أعرج على عمالة 

الفنيدق ألقول أن السيد الوزير أن هاد املشكل مازال  -املضيق
ى ما حتديدا مدينة الفنيدق حيث رغم مطروحا وحبدة عل

اجملهودات اليت بذلت إال أنه كتعرف مدينة الفنيدق إكراهات 
مجة، هنا أذكر، السيد الوزير، على أنه رغم اإلكراهات اللي  
كيعرفوا ممتهين التهريب املعيشي نساء ورجال وإغالق ابب سبتة  
 كذلك إغالق أغلب املتاجر املنظمة واملهيكلة يف األسواق

والقيسارايت مبدينة الفنيدق هناك اإلكراه دايل الباعة املتجولني 
اللي كنعتابروهم حىت هم جزء منا كمواطنني واللي كيعيشوا 
إكراهات مجة، وهنا كنطلب السيد الوزير سؤال وجيز وهو مىت 
سيتم إخراج املنطقة احلدودية املنطقة التجارية إىل حيز الوجود 
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 باعة اجلائلني وحىت هم نصنفوهم يفإلنصاف هذه الفئة دايل ال
نعملوهم يف واحد املكان الذي يليق هبم وونكونوا منصفني معهم، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد على 
 .التعقيبات على التعقيب والتعقيبات اإلضافية

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

غري ابش حناولوا، فيما خيص احتالل امللك العمومي املقاهي 
وبعض املنشآت هذا كيف قلت راه كاين واحد العمل جبار كيقوم 
بني السلطات احمللية واجلماعات الرتابية من أجل التحديد وكيتم 
هدم كل ما هو زايد على ما هو مصرح به، فيما خيص الدعم 

ا شي مدينة اليوم اللي ما فيهالباعة اجلائلني ما كنظنش كاينة 
الربامج من أجل إيواء هاد الباعة املتجولني، حقيقة اإلشكال راه 
ما ساهلش ما ساهلش ألن ما كيبغيوش ميشيوا ما كنلقاوش هلم 
موضع يعين إشكال كبري لكننا ما ميكنش نقولوا أبنه ما خدامينش 
 وما كنلقاوش حلول هلاد الساكنة واألخت يف تطوان أحسن ما

بقاش اتجر واحد جائل يف مدينة تطوان، بطبيعة احلال يف الفنيدق 
واملضيق مازال كاينني، يف تطوان ما بقاوش، احللول كنحاولوا ما 
أمكن نلقاوا حلول اللي كتساير كل مدينة على حدة ابش نلقاوا 
أحسن احللول اللي كتستاجب لواحد اجلهة للمطالب دايل هاد 

هاد  ارم إحتالل امللك العمومي دايلالفئة ويف نفس الوقت كتحت
املدن، كيف قلت يف األول اإلشكالية كبرية اللي كتمتد لسنوات 

 .فارطة لكن بيد يف يد ميكنا نقضيوا عليها، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل عن الدعم املوجه لبعض اجلماعات القروية من طرف 
ق التجمع مني من فريبعض اجلهات للسيدات والسادة النواب احملرت 

 . الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مولود بركايو

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حنن يف اجليل الثاين من اجلهوية أال وهي اجلهوية 
املتقدمة والدولة تقدم دعما ماليا مهما للجهات، ما هي املعايري 

ى اجلماعات القروية واملراكز املعتمدة لتوزيع هاد الدعم عل
 الصاعدة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

فيما خيص الدعم اللي كتقدموا اجلهات أوال كنطالقوا من املبدأ 
الدستوري املرتبط ابلتدبري احلر يعين كل جهة جهة عندها تدبري 

لإلمكانيات دايهلا، هذا كيجعل بعض اجلهات يف التعامل حر 
دايهلا مع اجلماعات الرتابية هي كتدخل بطريقة مباشر يف عدة 
برامج وخاصة برامج احلد من الفوارق اجملالية اللي هو برانمج  

من امليزانية دايل اجلهات ويف نفس الوقت   %41كياخذ تقريبا 
يل ابية من أجل متو كتدخل يف تعاقد مع بعض اجلماعات الرت 

بعض املشاريع لكن هذا كيبقى نطاق خاص بني اجلماعات 
الرتابية وبني اجلهة مها بوحدهم اللي يف اإلمكان أهنم يقرروا فاين 

 .ميكن يدخلوا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .للتعقيب تفضلوا الكلمة للسيد النائب

 :النائب السيد مولود بركايو

نثمن اجملهودات دايل الدولة لدعم جهوية متقدمة اللي هي واحد 
اآللية خللق الثروات يف اجلهات وكذلك للتنمية املستدامة، إال أن 
السيد الوزير هناك ممارسات ال تنسجم مع التوجه الذي نرغب 
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فيه والذي يصبو إليه صاحب اجلاللة نصره هللا، أال وهو اجلهوية 
روات بطريقة عادلة وكذلك على اجملاالت املتقدمة مع توزيع الث

اجلهوية، السيد الوزير، هناك بعض املمارسات السياسة 
واحلساابت السياسوية اليت تراعى يف تقدمي الدعم هلاذ اجلماعة أو 
مجاعة أخرى، وتنشوفو السيد الوزير، أن هناك من يدعم 

 .املهرجاانت ويدعم كذلك اجلمعيات

  :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب احملرتم، هل من رد السيد الوزير؟ هل من شكرا 
 .تعقيبات إضافية ؟ تفضلوا السيد النائب من اجملموعة النيابية

 :النائب السيد حممد حلموش

 السيد الرئيس،

 ..السيد الوزير، احنا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الفريق احلركي تفضلوا

 :النائب السيد حممد حلموش

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، اللي بغيت نثرياالنتباه هنااي هو املسألة دايل اجملالس
اإلقليمية السيد الوزير، كنعرفو أبن اليوم أصبح عندها واحد 
االختصاص واسع يف الصحة يف التعليم وال يف يعين يف جمموعة 
دايل األمور اللي كتّدخل فيها، كنلقاو أبن امليزانية اللي عندها 

وهاذ الشي اللي هضرتوعليه قبيال  TVA لىدائما كرتتكز ع
السيد الوزير، مثال حبال املسألة دايل الربد القارس كندّخلو فيه 
املسألة دايل التمدرس النقل املدرسي دايل الصحة ابلنسبة 
لسيارات اإلسعاف ولكن اإلشكالية هو أن املوارد البشرية واملوارد 

 ا فقط علىيعين مرّكز  املالية حمدودة والبشرية أيضا كذلك، كتبقى

TVA  اللي كتعطى ليها سنواي، وكنطلبو السيد الوزير ابش
تكون واحد اإللتفاتة هلاذ اجملالس اإلقليمية أهنا كتلعب واحد 

 .الدور مهم

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، الرد السيد الوزير تفضلوا

 

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

نفرقو بني الدعم دايل الدولة اجملال دايل اجلماعات الرتابية، خصنا 
الفرق دايل الدولة عرب املديرية العامة للجماعات احمللية اللي  
كتعطي دعم مباشر للجماعات الرتابية هاذي حاجة، احنا  
كنهضرو على الدعم كيعطيوه جمالس اجلهوية، كيف قلت كاين 

اللي   اجمللس سيد نفسه هومبدأ دستوري دايل التدبري احلر، هو 
كيدير يعين مع اجلماعات الرتابية املعنية اي تعاقد اي عمل مشرتك، 
وعلى أساسو كيعطي الدعم يعين ما كايناش شي وسيلة من 
الوسائل اللي كتحتم على اجلهة أن هاذ الدعم مجاعة من 
اجلماعات وما كاينش آلية اللي متنعها أهنا ما دّعمهاش، كيبقى 

 اجلماعة الرتابية واجلهة ال دخل لنا فيها إطالقا، واحنا عالقات بني
ميكّنا نتكلموعلى الدعم اللي كتقّدمو الدولة لكن الدعم اللي 
تتقدمو اجلهة فهو إتفاق بني اجلماعات الرتابية واجلهة، هذا ما  
كيمنعش يف املسائل اللي هي منظمة حبال التدخل الشامل يف 

كونش إقصاء مجاعة من اجلماعات، الربامج اللي معينة هنا ما كي
لكن يف العالقة املباشر بني اجلماعتني الدولة ما كّدّخلش ألن  

 .كاين التبادل احلر، شكرا
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  :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل عن تنمية األقاليم احملدثة للسيدات والسادة النواب 
لسيد ااحملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

 .النائب

 :النائب السيد حممد البكاوي

 شكرا السيد الرئيس،

مية السيد الوزير احملرتم، ال زالت األقاليم احملدثة تنتظر حقها يف التن
اجملالية واإلقتصادية واإلجتماعية. فما هي التدابري املتخذة لتنمية 
هذه األقاليم وفق خطة حمكمة وبرانمج حمدد متكنها من اإللتحاق 

 .بركاب التنمية اليت تعرفها بقية األقاليم

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

إقليم أحدث، أعتقد هادي واحد تسع أو عشر سنني،  51كاين 
اهلدف من إحداث هاد األقاليم هو تعميم سياسة القرب وجعل 

بطبيعة احلال حني كيوقع هاد  اإلدارة تقرب أكثر من املواطن.
التقسيم اإلداري اجلديد وحتدث عماالت وأقاليم جديدة، كتعطى 
هلاد األقاليم من أجل الرفع من مستوى القرب دايل اإلدارة من 
املواطن. وأحسن مثال على هذا، أننا كنشوفوا يعين مجيع األقاليم 

 مة جدا مناألخرية، مت تعبئة موارد مالية مه 51احملدثة األخرية، 
أجل الرفع من مستوى اخلدمات داخل هاد األقاليم، ويكفي أننا 
نشوفو الربامج اللي مت اإلحداث دايهلا كربانمج احلد من الفوارق 
اجملالية وبرامج أخرى، كتعطينا واحد النسبة مهمة للمالية العمومية 
اللي مت اإلستثمار دايهلا داخل هاد االقاليم والعماالت اجلديدة، 

 .راشك

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب

 :النائب السيد حممد البكاوي

شكرا السيد الوزير، إذا كان اهلدف من إحداث أقاليم جديدة هو 
إعطاء دينامية جديدة وتسريع وترية النمو وخلق شروط اإلقالع 
اإلقتصادي والثروة وفرص العمل وتقريب اإلدارة من الساكنة 

الولوج للخدمات اإلجتماعية، وحتسني ظروف ومتكينها من 
معيشتها وإنعاش احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية، فإن ذلك مل 
يتحقق بعد هبذه األقاليم، وهذا يعين أن احلكومة مطالبة إبعادة 
النظر يف رؤيتها خبصوص التعامل مع األقاليم احملدثة على أساس 

 .اإلنصاف والعدالة اجملالية، وشكرا

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

هل من تعقيب إضايف؟ هل هناك من رد السيد الوزير؟ شكرا. منر 
للسؤال املوايل وهو احلصول على شواهد اإلستغالل والشواهد 
اإلدارية للعقارات اجلماعية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عمر خفيف

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير احملرتم، ال خيفى عليك السيد الوزير احملرتم، الدور 
 الذي يلعبه العقار التابع لألراضي الساللية يف خلق الثروات وفرص
الشغل، خصوصا يف القطاع الفالحي، إال أن هذا الدور املهم 
الذي تلعبه هذه األراضي الشاسعة، خصوصا يف حياة ساكنة 

 41العامل القروي، تراجعت بشكل كبري مع إصدار الدورية رقم 
اليت حصرت تسليم شواهد اإلستغالل  41/51/4151بتاريخ 

والتصرف فقط يف ذوي احلقوق املسجلني يف اجلريدة الرمسية، 
الشيء الذي جعل رجال السلطة حيرمون العديد من أبناء ذوي 
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وق ائح ذوي احلقاحلقوق والعديد من ممن من مت إغفاهلم يف لو 
املسجلني يف اجلريد الرمسية، من احلصول على هذا الشواهد. 
وابلتايل حرماهنم من حقهم يف استغالل هاد األراضي رغم 
حصوهلم على هذا الشواهد من طرف اللجان الساللية املعنية، 
وأمام هاد الوضعية، ومتاشيا مع التعليمات امللكية السامية، 

 القروي، ي لتسريع وترية التنمية ابلعاملخبصوص تعبئة هاد األراض
هنيب بكم السيد الوزير احملرتم تدليل هذه العقبات، سواء أمام 
ذوي احلقوق وغريهم من املستثمرين حىت جنعل من هذه األراضي 

 .فعال رافعة للتنمية ابلعامل القروي، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

 :الوايف لفتيت، وزير الداخليةالسيد عبد 

الدورية وهو محاية األراضي الساللية  اهلدف األساسي دايل هاد
واحلماية دايهلا من أجل ذوي احلقوق، اهلدف دايل هاد الدورية 
وهو محاية هاد األمالك الساللية من الضياع دايهلا، املستفيدين 

هو ذوي  داألنواع كاين النوع األول اللي 4من هاد األمالك فيه 
احلقوق اللي هم حمصيني ومعروفني واللي ما عندهم أدىن إشكال 
أهنم ايخذوا األوراق دايهلم وايخذو املسائل دايهلم بسهولة كاين 
األغيار اللي هم ماشي ذوي احلقوق الطريقة الوحيدة اللي كاينة 
هو اإلستثمار حيث كيكون اإلستثمار، الطريقة سهلة ألجل 

وضع رهن اإلشارة دايله، أي طريقة من غري االستثمار واألرض تت
هاد الشي ما كايناش، جمموعة دالناس اللي كتمشي ختدم واتخذ 
األراضي اجلماعية ابش دير فيها مشاريع وتتبين هذه على 
شهادات دايل اللي هي ما عندهاش احلق فيها، اهلدف األول 

 .واألخري هو محاية هاد امللك اجلماعي، شكرا

 :لسةالسيد رئيس اجل

 .تعقيبكم السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عمر خفيف

شكرا السيد الوزير، املشكل اللي كاين هو ذوي احلقوق متنعوا من 
الشواهد، األب دايل األسرة مسجل كياخذ الشهادة دايل 
التصرف ودايل أمسو ووالدو األبناء متاعو بغاوا يبنيوا وال بغاوا 

لينش يقول هلم القياد ال انتما ما مسجيديروا مشروع راه تيتحرمو ت
وهم جايني متا أاب عن جد مئات السنني من اجلنوب ومن الشمال، 

 ..من الشمال ومن اجلنوب كاين انس كاين قبائل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة لكم 
 .السيد الوزير للرد على التعقيب

 :وايف لفتيت، وزير الداخليةالسيد عبد ال

ما ميكنش راه احنا عارفني آش واقع يف هاد األراضي السيد  ..
 .النائب احملرتم ما ميكنش

 :السيد رئيس اجللسة

 .الصوت السيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

راه ما ميكنش مننعوا ذوي احلقوقما كيتمنعوش ذوي احلقوق عندهم 
اليش  لكن احنا عارفني ع ،ميكنش شي سلطة جتي متنعهماحلق ما 
 البناء عنده املقومات دايلو ،كنهضروا من أجل البناء  ،كنهضروا

ماشي شهادة احلصول على الصبغة اجلماعية وال ذوي احلقوق 
راضي كنهضروا على اإلستثمار يف هاد األ،ابش تعطيك احلق تبين 

  اد األراضي تتطلب مناواحلماية هلاد األراضي، واحلماية دايل ه
 ..كاملني عندان املسطرة واضحة
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل عن املعايري املعتمدة يف توزيع الضريبة على 
القيمة املضافة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا أحد السادة النواب، تفضل 

 .السيد النائب لطرح السؤال

 :النائب السيد صاحل أوغبال

السيد الوزير، بسبب الضائقة املالية اليت تعاين منها بعض 
اجلماعات الرتابية الفقرية. نسائلكم عن املعايري املتخذة لتوزيع 
حصة الضريبة على القيمة املضافة بني هذه اجلماعات الرتابية؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

هاد النوع داألسئلة هو أن حني تتكون اإلمكانيات املتاحة قليلة 
بطبيعة احلال صعيب أهنا توزع بطريقة عادية على اجلميع، ميكن 
نقول أن الطريقة دايل التوزيع اللي موجودة اآلن كاين يف الطرق،  

دايل  1ىل اللي هو الدعم املباشر واللي كتاخذ كاين الطريقة األو 
ثالثة دايل املعايري واحد احلصة جزافية وحصة اثنية إبمكانيات 
جبائية دايل اجلماعة املعنية واملعيار الثالث هو اجملهود الضرييب، 
هذه من جهة ويف نفس الوقت املسامهات وال الدعم اللي ما شي 

 ..ريقة اللي كيكون عن طيعين دعم اللي كيجي ماشي بصفة دوري

des dotations spéciales اللي كيتعطى من أجل برامج ،
حمددة، هاد الشي كامل مع اإلمكانيات املادية اللي اليوم متاحة 
من اجملهود دايل الضريبة على القيمة املضافة، ما كيعطيلناش 
اإلمكانيات الكافية أبننا نستاجبو جلميع متطلبات اجلماعات 

ة دالرتابية، خالت أن اليوم احنا خدامني على واحد الطريقة جدي

اللي تسمح لنا أننا تكون عندان طريقة أخرى من أجل إعطاء هذا 
 ..الدعم، هذا ما كيعنيش.. دااب اإلخوان خصنا نتفامهو

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد صاحل أوغبال

ض عالسيد الوزير، طرحنا هلذا السؤال يفرضه متطلبات ب
اجلماعات الرتابية الفقرية اليت تعاين، وهنا أذكر على سبيل الذكر 
اجلماعة الرتابية دايل إقليم خنيفرة، اللي املصدردايل املداخيل 
دايهلا سابقا، كانت هي غاابت األرز، اآلن الغاابت ما بقاتش 
وما واصالش لديك احلصة اللي كتاخذ ما وصالتش أهنا تغطي 

ية التسيري. انهيك عن الصعوابت اللي  املصاريف دايل ميزان
كتوجدها هاد اجلماعات الرتابية حبكم وجودها يف مناطق جبلية، 

 la rebrique فالوقت ة دايل التساقطات الثلجية، حىت ديك
دايل املازوت ما كتفيهاش حىت لداك املوسم دايل الثلوج، لذلك  

ناسب هاد تكنطلبو منكم السيد الوزير أنكم تشوفوا املعايري اللي ك
املناطق اجلبلية يف احلصة دايهلا من الضريبة على القيمة املضافة، 

 .وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ السيد النائب من فريق العدالة والتنمية، 
 .السؤال من املعارضة

 :النائب السيد حممد الصديق

 شكرا السيد الرئيس،

ة هاد حصة اجلماعات من الضريبة على القيم السيد الوزير احملرتم،
املضافة، املقاربة دايلو خصها تغري السيد الوزير وخص خيرج 

سنة،  44املوضوع للعامل بوضوح وشفافية، ال يعقل أن أزيد من
واحنا كنتعاملو مبذكرة عوض مرسوم على غرارابقي اجلهات، 
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ملول،  تونعطيك مثال السيد الوزير، ابلنسبة لإلقليم إنزكان آي
نسمة، اثين أكرب حي صناعي،  511.111مجاعة آيت ملول 

نشاط اقتصادي مهم، جمهود مقدر للتحصيل، وال تتحصل على 
د اجلماعات بنفس  1ما يناسب هاد املعطيات هادي، كذلك 

اإلقليم، فقرية، ويف إطار التضامن اللي خصها حتصل على ما 
قاربة و مبيناسب ذلك، فلم تتحصل، لذلك نطالب بتفعيل أ

 .املوضوع مبرسوم، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد النائب من فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد أمحد شوكي

  شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، إن بعض اجلماعات الرتابية الفقرية تعيش عجزا مزمنا 
كميلية هزيلة تمنذ سنوات يف ميزانياهتا، وال تسعفها الوزارة حبصة 

من الضريبة على القيمة املضافة إال يف حدود الشهر السابع أو 
الثامن، وقد طلبنا وجندد اليوم السيد الوزير الطلب لتدمج هذه 

ات احلصة التكميلية اهلزيلة يف احلصة الرمسية اليت متنح هلذه اجلماع
من الضريبة على القيمة املضافة، ونعطي مثاال من هذه اجلماعة 

 .اعة اتلزميت إبقليم بوملان، شكرامج

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة للسيد النائب من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 
 .تفضل

 :النائب السيد عبد العزيز أاب

السيد الوزير، ابلنسبة للقيمة املضافة خص مراجعتها من طرف 
 نبدأ واحلصة اللي معطية ملديرية احلكومة، ألن ال يعقل أن

اجلماعات احمللية تتفرق على اجلماعات، وهي مازالت يف 

ترسى من األساس ابش ميكن اجلماعات  حجمها، خصها
 .يستفادو، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ كلمة السيد الوزير للرد على هذا 
 .التعقيب والتعقيبات اإلضافية

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

اللي خصنا نعرفو أبن الضريبة على القيمة املضافة خالل السنني 
األخرية ما عرفتش منو مهم ابش أن املداخيل د احلصة د الضريبة 

ل اثنيا املتطلبات داي، على القيمة املضافة تزاد هادي األوىل
اجلماعة الرتابية كتزيد فالوقت، لكن مع األسف ما كاينش 

املة. هلذا واخا حنا خدامني اليوم إمكانيات أبننا نستجبو هلا ك
من أجل وضع نظام جديد من أجل توزيع هاد الضريبة على 
القيمة املضافة، لكن هذا ما كيعنيش أبن كل واحد غيتزادو، راه  
كل شي راه واحد كاين، التقسيم اللي هو يكون عادل ومرن 
ومعروف، أهم حاجة كنظن، والسادة الرؤساء كيعرفوها، هو تنمية 

اخيل الذاتية، راه ما كاينش شي حاجة أخرى من غري هذ، املد
أما إيال بقينا عوالني على الضريبة على القيمة املضافة، راه ما 
غاديناش بعيد، نكونو متافقني مع بعضنا، تنمية املداخيل الذاتية 

 .هو احلل واحلل اللي موجود اآلن، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

اث وتفعيل السجل اإلجتماعي شكرا، السؤال املوايل عن إحد
املوحد للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية. تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عز الدين حليمي

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، عن مآل إحداث السجل اإلجتماعي املوحد، 
وتفادي ومعاجلة  واإلجراءات املواكبة حلسن التنزيل دايلو

 .اإلكراهات املرتبطة به نسائلكم؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

كيف كتعرفو كاملني، هاد الربانمج دايل إعداد السجل 
اإلجتماعي املوحد بدينا فيه تقريبا هادي واحد سنة والنصف أو 

اصلني اليوم؟ فيما خيص اإلستهداف، خدمنا سنتني. اآلن فني و 
مع مدراء دايل املندوبية السامية للتخطيط، ومع التعاون مع خرباء 
دوليني، كنظن أبن العمل غادي كيف كان مسطر. القانون 
املتعلق ابلسجل اإلجتماعي املوحد والسجل الوطين للسكان 

لعاجل اوالوكالة الوطنية للسجالت، راه إن شاء هللا يف القريب 
 .غيدوز ابش جيي عندكم وميكن ندرسوه مع بعضنا

فيما خيص التصاميم دايل النظام املعلومايت اخلاص ابلسجل الوطين 
للسكان، هو يف األطوار النهائية دايلو وغيخرج يف القريب العاجل 
إن شاء هللا. ابلنسبة للسجل االجتماعي املوحد، طلبات العروض 

 ا يف القريب إن شاء هللا، اهلدف مندايلو راه يتم اإلعالن عليه
هاد الشي كامل هو أنه اإلنطالقة الفعلية للتجربة غتكون إن شاء 

، هذا هو اهلدف أننا جهة اللي غيتم فيها التجربة 4156هللا متم 
دايل هاد الربانمج إن شاء هللا واللي هي جهة الرابط القنيطرة 

   .إن شاء هللا، شكرا 4156غتكون متم سنة 

 :يد رئيس اجللسةالس

 .تعقيب للسيد النائب احملرتم تفضلوا

 :النائب السيد عزيز بنرباهيم

 شكرا السيد الرئيس،

أوال البد من اإلشادة هبذه اخلطوة اليت من شأهنا حتسني مردودية 
الربامج اإلجتماعية واستهداف الفئات املستحقة للدعم 

سريع التاإلجتماعي. السيد الوزير، جيب التأكيد على ضرورة 
واحرتام اآلجال إلجناز هاد الورش، ألن كل يوم أتخري هوعلى 
حساب عدم استفادة واحد الفئات مستحقة، هو أيضا إطالة 
دايل األمد دايل استفادة واحد الفئات غري مستحقة وما أكثرها. 
السيد الوزير، خص هاد النتائج دايل هاد الورش فعال تكون هي 

نبهم فعال، وتوصلهم هاد اإلستفادة وجتاالستفادة دايل املستحقني 
العناء دايل اإلدارة والبطء دايهلا، العناء دايل كثرة الواثئق والعناء 
دايل التنقل، البد من العمل على تقريب خدمة هذا الدعم من 
املواطنني، مبا حيفظ كرامتهم وخاصة الفئات املستضعفة. السيد 

دو الشك أن ملي غنحالوزير، املالحظة اللي بغيت نقول هو أنه 
هاد التحديد العلمي خلريطة الفقر، غيبان لنا احلاجة إىل متويالت 
إضافية، إضافة إىل اهلوامش اللي كيتوفرها صندوق املقاصة. ويف 

اة اللي صندوق الزك هذا اإلطار البد من التفكري اجلدي من تفعيل
هوابألساس هو حق الفقراء والفئات املستضعفة يف أموال 

اء، أخريا السيد الوزير اإلجناح دايل هاذ الورش سيكون هلا األغني
األثر الطيب على الفئات الفقرية هاذ النجاح ما خصوش ينسينا 
اهلواجس واملخاوف والتساؤالت دايل الفئات دايل الطبقة 

 .املتوسطة، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا هل من تعقيب إضايف؟ هناك تعقيب إضايف من فريق 
 .األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

السيد الوزير، السجل االجتماعي املوحد واإلسرتاتيجي مهم جدا 
بلالدان، بلدان عندها أن أكثر من مليار نسمة جنحت أهنا تكون 
فيه، عندان كل الثقة يف الكفاءات الوطنية دايلنا وال نعتقد أبدا أن 
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ب التقين أو املعلومايت ممكن أنه يكون حاجز، لكن كمعارضة اجلان
مواطنة، كمعارضة كتوضع يف صلب اإلهتمام دايهلا مصلحة 
املواطن كنطلبو منكم أنكم تقومو بكل التدابري الالزمة من أجل 
ضمان صحة املعلومات اللي غيتم وضعها فهاذ السجل، كذلك 

ظلم الفقر  وأن يتم ابلتخوف دايلنا يعين يكون تسود احملسوبية
ومن يستحق، مع نقاش كبري فيما يعين أن تكون فقريا اليوم يف 
مغرب اليوم، هذا موضوع مهم غادي نرجعو نطرحوه وغادي 
نرجعو نطرحو كل النقط اللي كتبانلنا مهمة يف هاذ الورش، ألنو  

 .كيمس فئات عريضة من املواطنات واملواطنني

  :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للردهل من 

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

هو حقيقة النهار اللي غادي جيي هاذ القانون للربملان غادي 
يكون عندان نقاش عميق فيه، اللي خصنا نتفامهو عليه اليوم هاذ 

ا هلدايل األهداف: اهلدف األويل واللي كان شار  1الورش عندو
صاحب اجلاللة، يف خطاب العرش دايل هاذ السنة فيما خيص 

برانمج اجتماعي   511اجملاالت اإلجتماعية، كاين أكثر من 
كاين ماليري الدراهم اللي كتمشي يف الربامج خمتلفة، ما كاينش 
واحد النوع من االنتقائية والتنسيق اهلدف دايل هاذ السجل هو 

ل ل اإلجابة على املطالب دايإجياد آليات للتنسيق واآللية داي
الساكنة احملتاجة هلاذ الربامج اإلجتماعية، اثنيا: ويال كان ّدار هاذ 
الربانمج راه ّدار أساسا ابش ما ميكنش يتقصى اإلنسان اللي حمتاج 
وما يتعطاش لإلنسان اللي ما حمتاج، هذا هو اهلدف األساسي 

 .اللي ّدار عليه هاذ الربانمج، شكرا

 

  :يس اجللسةالسيد رئ

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل آخر سؤال يف هذا القطاع وهو عن 
أتهيل الرصيد العقاري ألراضي اجلموع، للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من الفريق احلركي، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد كمال لعفو

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 والسادة النائبات النواب احملرتمون،السيدات 

الشك السيد الوزير احملرتم أن الرصيد العقاري ألراضي اجلموع أو 
األراضي الساللية يكتسي أمهية إسرتاتيجية سواء على مستوى 
العيش اليوم لفئة مهمة من املواطنني أو على مستوى اإلستثمار 

أن السيد  يف خدمة أوجهه وأصنافه وخصوصا اجملال الفالحي، غري
 الوزير أن املرتكز القانوين احلايل واملمارسة العرفية والسياق التارخيي

هلذه األراضي مل يعد يساير التطور اإلقتصادي واإلجتماعي 
والدميوغرايف الذي تعرفه بالدان بقيادة جاللة امللك، نصره هللا، 
خاصة السيد الوزير أن الوسط القروي ما بقاش ذاك الوسط دايل 

الثينات والربعينات إمنا أصبح واحد الوسط قروي قوي وأكثر الث
نضجا وأكثر تكوينا وأكثر انفتاحا على اآلخر، لذا نسائلكم 
السيد الوزير احملرتم عن منظور احلكومة حلل اإلشكاليات وإجياد 
احللول للعراقيل املرتبطة بتدبري ملف أراضي اجلموع أو ما يعرف 

 ك إجراءات معينة يف األفق القريبابألراضي الساللية؟ وهل هنا
الستثمار أفضل هلذا الرصيد العقاري خاصة يف اجلانب الفالحي 
متاشيا مع التوجيهات امللكية السامية يف هذا الصدد؟ وشكرا 

 .السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير
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 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

 رتم التوجيهات امللكية السامية كانت واضحة يفالسيد النائب احمل
و جاللة امللك، أعطى التوجيهات دايل شهر أكتوبر املاضي واللي

 : دايل احلوايج 4على 

هي تعبئة مليون هكتار إضافية لإلستثمار الفالحي من  :األوىل
 جهة؛

متليك األراضي الفالحية البورية لفائدة ذوي احلقوق وفق  :الثانية
 .حمددةشروط 

ابش ميكن هاذ الورش إن شاء هللا ينجح أول حاجة هو خص 
تعديل القانون، القانون اجلديد راه موضوع اآلن عند األمانة العامة 
للحكومة وكنتمىن إن شاء هللا يف القريب العاجل جيي للمجلس 
املوقر ابش ميكن نتناقشو فيه، اهلدف دايل هاذ القانون اللي 

على غرار ما كايّدار يف األراضي السقوية  غيسمح لنا من جهة أننا
غيّدار يف األراضي البورية، ابلنسبة لذوي احلقوق بطبيعة احلال 
وفق شروط حمددة ودفرت حتمالت حمدد، يعين ماشي بطريقة 
مباشرة هاذي األوىل، اثنيا: غيسمح لنا أبن األراضي الصاحلة 

مليدان الإلستثمار تعطى للمستثمرين من أجل اإلستثمار فهاذ 
اللي هو ميدان مهم جدا، هاذ العمل را احنا راه خايضني فيه إن 
شاء هللا وكنتمناو أنه القانون خيرج يف أقرب اآلجال ابش ميكّنا 

 .من تعبئة األراضي الضرورية لإلستثمار، شكرا

  :السيد رئيس اجلسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد كمال لعفو

شكرا السيد الوزير على الكل هاذ اإليضاحات، إذن اليوم السيد 
الوزير سيتم الشروع الفعلي يف أجرأة الورش امللكي لتعبئة هذه 
األراضي، إذن تنتمناو لكم السيد الوزير التوفيق وإجياد احللول 

إلشكالية هذه العراقيل وتتسناكم واحد اجملهودات جبارة تقومو 
نكم ، ويف األخري السيد الوزير تنلتمسو مبه ابش ينجح هاذ الورش

يفك جمموعة من اإلشكاليات واملشاكل اللي تيعانيو منها ذوي 
احلقوق وخصوصا بعض األقاليم اللي من بينها إقليم موالي 
يعقوب خبصوص التأخري دايل واحد التعويضات هللا جيازيكم 

املشاكل  نابخلريالسيد الوزير إيال مدو لنا يد العون فيها، جمموعة م
اللي عياو الناس ما يتسناو فيها الطريق السيار الرابطة ما بني فاس 

 .ووجدة..، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ السيد النائب من فريق األصالة واملعاصرة 
 .تفضلوا تعقيب إضايف

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرئيس،

كتعرفو أن أتهيل هذه األراضي اجلماعية كيما   ،السيد الوزير
الساللية كما جاء على لسانكم وهي حقيقة للفالحة وكذلك 
الصناعة انطالقا من األسبقية يف احلقيقة لذوي احلقوق، وكذلك 
حىت من غري ذوي احلقوق عن طريق الكراء أو القانون اللي غادي 

تنمية لجيي حيددها فيما، ابلرجع احلقيقة هذاك الكراء ابلنفع 
اجملال، وخاصة الشباب يف هذه الفئة إن هذه األراضي الشاسعة 
إذا مل تكن سياسة حمكمة مثال إقليم كرسيف ستبقى هذه األراضي  
كما تركها أجدادان، لذا نطالبكم السيد الوزير اإلسراع بتأطري هذه 

 .األراضي يف إطار حمكم ونزيه، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 آخر؟ السيدة النائبة من فريق العدالة هل من تعقيب إضايف
 .والتنمية تفضلي
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 :النائبة السيدة سعاد زخنيين

نعم أتهيل هذا النوع من العقار مهم جدا، ولكن األهم منه 
، تدبري شأن 5656هوأتمني احلقوق وابلتايل مقتضى ظهري 

األراضي اجلماعات الساللية هواختصاص حصري لذوي احلقوق، 
تدخل للسلطة يف انتخاب أو تعيني النواب ال ميكن وابلتايل أي 

إال أن يثري يعين إختالالت واحتجاجات، والنموذج دايل مجاعة 
البخاتة يعين غري بعيدا منا يف إقليم جرادة، مث عندان مسألة أخرى 
ضرورية نشريو هلا هنااي هي أن ما هي الضماانت اليت ينبغي 

ن إدراج ذ اجملال ابعتبار أتقدميها لتمكني النساء من حقوقهن فها
األمساء دايل النساء يف اللوائح دايل ذوي احلقوق يبقى رهينا مبزاج 

 .النواب، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ كلمة السيد الوزير للرد على التعقيب 
 .والتعقيبات اإلضافية

 :السيد عبد الوايف لفتيت، وزير الداخلية

ورش مهم ومهم جدا، ألنه كيفتح آفاق مهمة  كيفما قلت هذا
أراضي  .لإلستثمار يف امليدان الفالحي وخاصة يف العامل القروي

اجلموع هو جمموعة األراضي اللي من حسن احلظ أنه مث احلفاظ 
عليها واللي اليوم لقيناها ألن إيال ماكوانش حفظنا عليها األمس 

ريقة فظنا عليها بطماكوانش غنلقاوها اليوم، حافظنا عليها وحا
التسيري اللي دارت حلد اآلن، ما ندخلوش نقاش قانوين ألن ماشي 

مليون هكتار  59وقتو، لكن تسيري هاذ األراضي هو اللي محا 
، إذا 4156اللي كاينة اليوم، هاذ التسيري هو اللي محاها من 

ابش نكونو واضحني هذي فرصة اليوم ابش هاذ اإلرث اللي 
ل ويستعمل بطريقة انجحة من أجل ضمان شديناه أنه يستعم

 .مستقبل دايل أوالدان، شكرا

 

 : لسيد رئيس اجللسةا

شكرا السيد الوزير احملرتم على مسامهتكم يف هاته اجللسة، وطبقا 
دقائق  51من النظام الداخلي ترفع اجللسة ملدة  542للمادة 

 .ألداء صالة العصر، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

نستأنف أشغال هذه اجللسة، وننتقل إىل القطاع على بركة هللا 
املوايل وهو املتعلق ابلسياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية 
واإلقتصاد اإلجتماعي يف سؤال أول هبذا القطاع حول ضرورة 
تقوية دعائم العالقة التكاملية بني السياحة اجلبلية والشاطئية 

ق احملرتمني من فريأبقاليم الشمال للسيدات والسادة النواب 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد السادة النواب، السيدة النائبة 

 .تفضلي

 :النائبة السيدة زهور وهايب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن سياستكم العمومية يف جمال السياحة 
اجلبلية وعالقتها وترابطها ابلسياحة الشاطئية يف مناطق أقاليم 

 .؟ وشكراالشمال

 : لسيد رئيس اجللسةا

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، امليكرو السيد الوزير

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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عشت  استثنائية، وأان هاذ السؤال يف احلقيقة جا فواحد الظروف
معكم هاذ اجللسة يف البداية دايهلا، أو كنعتز ابملوقف دايل اجمللس 
ابلنسبة هلاذ القضية اللي أاثرت الغضب واستنكار دايل املغاربة  
كلهم، وكنعتز هباذ املوقف دايل الربملان جبميع املكوانت دايلو، 

ياحة اجلبلية سالسؤال دايلكم كيتعلق فعال هباذ السياحة اجلبلية، ال
هي منطقة اللي وقعت فيها هاذ الفاجعة البشعة اللي عشنا، وهنا  
كتبان كتربز األمهية دايل هاذ السياحة اجلبلية يف بعض املناطق، 
ألن بعض املناطق ما عندهاش مداخيل أخرى، ما ميكن تعول إال 
على هاذ املؤهالت الطبيعية اللي كتوفر عليها، ومن الواجب دايلنا 

نسامهوا ونساعدوا ومنيو هاذ السياحة اجلبلية، طبعا أشنا هي  أننا
العالقة ما بني السياحة اجلبلية والسياحة الشاطئية، أان كنعتقد أن  
كاين تكامل ابلنسبة جلميع أنواع دايل السياحة، كما كتعرفو 
السياحة هي قطاع أفقي اللي كيطلب التدخل دايل قطاعات 

ة  عرفت واحد القفزة تنموي مالمتعددة وبغيت نذكر أن يف الش
كبرية ماشي على مستوى السياحة فقط ولكن على الربامج 
التنموية الكربى اللي عرفتها املناطق كلها دايل الشمال برانمج 
دايل طنجة، برانمج دايل احلسيمة، الربانمج دايل تطوان، الربامج 
دايل املناطق الشمالية كلها اللي عطات واحد القفزة نوعية 
استثمارية تنموية كبرية واللي مفروض أن السياحة الشاطئية ما 
ميكن هلاش تنجح إىل ما اعتمداتش على داك البعد اجلغرايف 

 ..والعمق دايل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

الوزير هذه الفاجعة آالمتنا آالمتنا بشكل مجاعي ابلفعل السيد 
طبعا ولكن كيبقى هاد السؤال املطروح كنا نتمىن السيد الوزير أن 

تتم معاجلته بشكل مشويل ملاذا؟ ألن املنطقة منطقة دايل الشمال 
بشكل عام واألقاليم دايلو اجلبلية والشاطئية كاين واحد الرتابط  

صوصا فضل يف اجملال السياحي خكبري كان ميكن يعطينا نتائج أ
أن هناك واحد التنوع كبري إيكولوجي، جيولوجي، تنوع ثقايف، 
مرور جمموعة من احلضارات من األقاليم عندان مثال مدينة العرائش 
تتوفر على اللكسوس اللي هي عرفت جمموعة دايل احلضارات  

للي اكاين مناطق جبلية ابألقاليم دايل احلسيمة واألقاليم اجملاورة 
فيها شاطئ وجبل، هاد التنوع الثقايف والتنوع الطبيعي اللي كان 
أذكي حبركة ثقافية، أنشطة ثقافية موازية، لكانت هاد السياحة 
غتعرف واحد اإلنتعاشة كبرية خصوصا أننا كنعرفوا أن جمموعة 
دايل املتدخلني اليوماللي هو هذا رمبا عائق من عوائق السياحة 

لشاطئية ، كنت كنظن السيد الوزير أن جيب اجلبلية والسياحة ا
إنعاش هاد التنوع الثقايف الطبيعي اللي عندان جيب أن يعرف 
ابملوازاة معه حركة ثقافية إلذكاء داك الروح احلية يف الطبيعة يف 
احلجر ويف اجلبل اللي كاين، كذلك السيد الوزير عندان منطقة 

بد ح موالي عدايل العرايش كتعرف واحد جبل هاشم اللي ضري
السالم اللي رمبا السياحة الروحية كانت ستساهم بشكل كبري لو 
أن هاد املنطقة هادي أعهدت هلا البنية التحتية ابلطرقات ومراكز 

 les maisons اإلستقبال دور اإليواء، كذلك السيد الوزير
d'hôte   هاد البيوت اللي هي رمبا لكانت تعطات واحد املذكرة

وبني وزارتكم إلعطاء الرخص وخصوصا أن أنتما  بني الداخلية 
 ..كوزارة كتدخلوا يف التصنيف دايل هاد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ انتهى الوقت 
السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل وهو عن حتسني اجلاذبية 

ني من ة النواب احملرتمالسياحية ابلعامل القروي للسيدات والساد
فريق العدالة والتنمية الكلمة ألحد السادة النواب حتسني اجلاذبية 

 .تفضل السيد النائب ،السياحية ابلعامل القروي
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 :النائب السيد خالد تيكوكني

 شكرا السيد الرئيس،

حول إجراءات حتسني اجلاذبية السياحية ابملناطق اجلبلية نسائلكم 
 السيد الوزير؟

 :رئيس اجللسةالسيد 

 .الكلمة للسيد الوزير

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

هاد السؤال يف احلقيقة هو تكميل للسؤال السابق و كيتعلق  
ملغرب الطبيعية، بكل صراحة اكذلك ابلسياحة اجلبلية والسياحة 

القطاع دايل السياحة كان القطاعات األوىل اللي اعتمد 
اعتمدان  4111أو  5666إسرتاتيجية تنموية بعيدة املدى، يف 

 املخطط األول دايل السياحة اللي هو يعرف ابملخطط األزرق
le plan AZURE  هاد املخطط األول كان كيعتمد ،

ئية وكان هاد املخطط كرياهن على ابألساس على السياحة الشاط
عض شاطئية اللي توفقنا يف الب دايل حمطات سياحية 9إجناز واحد 

فيها وما توفقناش يف البعض اآلخر وهاد احملطات منوذج دايل 
احملدودية دايل السياحة الشاطئية إال ما كانتش كتعتامد على هاد 

مق الثرايت العالعمق الطبيعي، على هاد العمق الثقايف، على هاد 
اللي كيخص السياحة دايلنا تعتمد عليه فهاد التوجه هو التوجه 
اللي هو حاليا كنشتغلوا عليه ابش السياحة دايلنا ما تبقاش  
كتعتمد فقط على املنشآت الكربى، على اجملمعات الكربى، على 
الفناديق املصنفة ولكن تعتمد ابألساس على هذا الرتاث دايلنا 

 ات الثقافية دايلنا على املؤهالت الطبيعية دايلنعلى هاد املؤهال

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد خاليد تيكوكني

 شكرا السيد الرئيس،

 السالم عليكم، 

السالم واألمن لكل اخللق ربنا السالم وحتيتنا السنة وجنتنا دار 
صلى هللا عليه وسلم: يقول ) من قتل معاهدا السالم، رسول هللا 
 .مل يرح رائحة اجلنة (

بدوري السيد الرئيس، أجدين مع كل األسف واحلزن بعمق األمل  
أقف عند حادث إمليل حادثة موحشة ال ميكن أن تنسب لكينونة 
اإلنسان من حيث هو إنسان فما ابلكم أن تنسب ألداين السماء 

سالم اإلسالم، تعازينا ألسريت وما ابلكم أن تنسب لدين ال
الضحيتني للشعبني الشقيقني أوالصديقني تعازينا لساكنة إمليل 
ألن أمازيغ اجلبل خيجلون إذا أهني ضيفهم أو سرق متاعه، فما 
ابلكم ان تسيل دماؤه بني أحضانه و لكل الذين حياولون استغالل 

لطني ا دم الرباءة أقول هذا اخللط سيء ووجه آخر للسواد ال يزيد
إال بلة، ساكنة اجلبل تراهن على صدر وطن عظيم، مملكة عريقة 
بنسب شريف، مملكة اإلخاء واحملبة والوسطية واإلعتدال، 
والسياحة اجلبلية، السيد الوزير، هي مؤهالت مهظورة ينقصها 
اإلبتكار واإلبداع وينقصها إطار اإلشتغال وقانون اجلبل ليس جمرد 

ق هو خيار إسرتاتيجي مستدام بعم حبث عن وسيلة تنموية بل
تنمية وأمن وسالم ورخاء يف اجتاه إجياد توليفة تكامل بني جمموعة 
من القطاعات الفالحة والصناعة التقليدية والسياحة إلنتاج 
اإلستقرار والرخاء ، فهل من مستمع هل من معترب؟ شكرا السيد 

 .الرئيس
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  :السيد رئيس اجللسة

إضايف ؟ شكرا لكم السيد الوزير على شكرا، هل من تعقيب 
حسن مسامهتكم ، عفوا هناك تعقيب إضايف من اجملموعة النيابية 

 .تفضل تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرئيس،

تنمية الكل يعلم أبن السياحة رافعة أساسية لل السيد الوزير احملرتم،
تاز هتميش العامل القروي والغىن اجلغرايف الكبري الذي منببالدان لكن 

به يف بالدان خياطب ليس قطاعكم ابعتباره قطاع أفقي هو خياطب  
كل الوزارات ونعترب تطوير القطاع مسؤولية اجلميع، اليوم دول 
فقدان على مستوى التنمية من خالل السياحة هناك مدينة واحدة 

ليوم حنن نبحث عن كيفية جلب مليون سائح، ا 11يعين يلج هلا 
 ..السياح والثروات الطبيعية و

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، ردكم السيد الوزير يف حدود الوقت 
املتبقى هل هناك من رد؟ شكرا على حسن مسامهتكم وننتقل 
للقطاع املوايل وهو املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون 

با السيد الوزير السؤال حول التجويد واإلرتقاء اهلجرة، مرح
ابخلدمات املقدمة ملغاربة العامل للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق التجمع الدستوري الكلمة لكم السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

اإلرتقاء هبا و السيد الوزير عن جتويد اخلدمات املقدمة ملغاربة العامل 
 نسائلكم؟

 : لسيد رئيس اجللسةا

 .الكلمة للسيد الوزير

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا للسيد النائب احملرتم،

 السيدات والسادة النواب،

السؤال هو دائما يف جوهر التفاعالت اللي كتكون ابلفعل هذا 
ما بني املؤسسة التشريعية وما بني القطاع املعين مبغاربة العامل، 
التجويد ميكن نقول هاذي أربع سنوات وقعت فيه واحد املتغريات 
أساسية، هو أن والت واحد اللجنة وزارية كيرتأسها السيد رئيس 

واللي ابلفعل كتظم كل ، 115.4احلكومة وكتشتغل ابملرسوم 
القطاعات دون استثناء، واللي خاصها تفاعل وتقدم خدمات 
مغاربة العامل، كتجتمع بشكل منتظم وآخر اجتماع كان يف يوليوز 

، من بني نتائج هاذ إلاجتماعات هو جمموعة من 4152
الشراكات اللي كتدوزها مع جمموعة من القطاعات، وآخر هاذ 

ة ة نوعية هي الشراكة اللي متت مع وكالالشراكات واللي كانت نقل
احملافظة العقارية عن طريق حمافظيت، حمافظيت ميكن نقول ليك هو 
واحد التجربة متميزة اللي غتخلي مغاربة العامل يطمئنو بشكل 
هنائي على كل ممتلكاهتم، مادام أن جمرد يسجلو ممتلكاهتم أو 

ن طريقة ع يعطيو املعطيات عندهم، غيويل عندهم اتصال مباشر
هاذ اخلدمة وأي تغيري وقع أي تغيري وقع وإال غادي يتاصلو مها 

، ابإلضافة  sms إما عن طريق يتوصلو بواحد اخلطاب إلكرتوين أو
كاين خدمات أخرى لكن تيبقى دائما أن هاذ التفعيل هذا 
تيطلب نوع من اإلحتكاك من أجل التجويد، شكرا السيد النائب 

 .احملرتم

 : لسةلسيد رئيس اجلا

 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا
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 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيد الوزير، حنن ال يساوران أدىن شك يف ما تقومون به، ولنا  
 كل الثقة فيكم ويف هذه احلكومة، مغاربة العامل، اجلارية املغربية يف

إلقتصاد ااخلارج ليست يف حاجة إىل التذكري أبهنا رافد من روافد 
الوطين، السيد الوزير اللي بغينا منكم الذهاب أبعد من اإلجراءات 
احلالية، أبعد ما اإلحتفال امسح يل نقول ليك هاذ املصطلح، 
احتفال شكلي بيوم املهاجر، خالاي على صعيد اإلدارات العمومية 
الستقبال املهاجرين، بغينا إجراءات عميقة، بغينا مصاحبة ملغاربة 

ة واء يعين يف قضاء األغراض اإلدارية يف احملكمة، يف احملافظالعامل س
العقارية، يف اإلدارات الرتابية بشكل عام، يف الصحة وما إىل 
ذلك، بغينا أيضا يعين املواكبة ليهم يف املشاريع اإلستثمارية، 
الشباك الوحيد أو خلق خالاي أو هذا غري كايف، أو طبعا عندان 

عندان  عل الكثري واملزيد هلاذ اجلالية،ثقة يف أنكم تستطيعون ف
جمموعة من القضااي طبعا احمللية نتحدث عن واد نون أكرب جالية 
يف اجلهات اجلنوبية واجلهات الصحراء الثالث موجودة يف وادنون، 
لديهم جمموعة من املشاكل، أان طبعا سبق أن حتدث معكم ومع 

جهدكم،  ما يف إدارتكم فهاذ الشأن، أنتم طبعا يعين تبذلون كل
ولكن حنتاج إىل التفكري يف إسرتاتيجية جديدة، يف رؤية جديدة 

 .للتعامل مع مشاكل وقضااي مغاربة العامل، شكرا لكم السيد الوزير

 : لسيد رئيس اجللسةا

شكرا لكم السيد النائب على احرتام الوقت، هل من تعقيب 
 .الوقت نإضايف؟ الكلمة للسيد الوزير اللرد يف حدود ما تبقى م

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

ال لست ابلرد ولكن ابلتفاعل مع السيد النائب احملرتم مادام أننا 
يف تواصل دائم حول قضااي مغاربة العامل، أان بغيت نعطي املقاربة، 

هي املقاربة الرقمية، احنا بصدد وضع اللمسات  املقاربة التانية

األخرية دايل املوقع اإللكرتوين اللي غيكون أكثر تفاعلية مع 
مغاربة العامل أو غينطلق يف األسبوع املقبل، احنا صاوبنا واحد 

دالوزارة، كانت فيها  page facebookالصفحة فيسبوك، 
، منتظم، واللي كتفاعل بشكل 511.111وصلنا اآلن  4111

هذا جمهود رقمي، اإلمكانيات متواضعة، وزارة اخلارجية اآلن 
، اللي كيتالقى 4152عندها الرقم األخضر اللي بدا يف نوفمرب 

الشكاايت أو كيقدم كل اخلدمات املوحدة على املستوى 
 .القنصلي، هذا جمهود كبري

 : لسيد رئيس اجللسةا

ني حول التنسيق بشكرا السيد الوزير، منر للسؤال املوايل وهو 
القنصليات ومجعيات اجملتمع املدين املغريب ابخلارج للسيدات 

 النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيدة والسادة
 . النائبة

 :النائبة السيدة انعمة هبيش

مجعيات اجملتمع املدين من أصل مغريب يف اخلارج تشكل فئة مهمة 
إال أن املالحظ ضعف التنسيق بينها  إبمكاهنا أن تفيد الوطن،

 وبني القنصليات والسفارات هبذه البلدان، فعن متثني وتعزيز هذا
 التنسيق نسائلكم؟

  :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

ابلفعل السيدة النائبة احملرتمة التنسيق مع اجلمعيات أساسي بل 
ميكن نقول لك أبن امتداد الوزارة امليدان الفعلية مجعيات اجملتمع 
املدين كنشتغلوا معها بشكل منتظم، بطبيعة احلال كيطلب 
التنسيق فيما بينها، ال سيما اجلمعيات اللي كتشتغل يف نفس 
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األوراش، واحنا هباد الصدد اآلن كنفكروا يف امللفات ويف نفس 
اللحظة الثالثة دايل واحد التفاعل الثالث يف شكل مناظرة اثلثة  
كبرية اللي غنجمعوا هاد اجلمعيات مادام أنه إيال ما انتقلناش 
لإلحرتافية امليدانية غيبقى عمل مشتت، كاين تنسيق مع 

قنصليات ال القنصليات وميكم نقولك السيدة النائبة أن بفضل
والسفارات راه بذلني جمهود كبري واستثنائي إبمكانيات متواضعة، 
ولوالهم ما يكونش عندان امتداد، ومها رأس احلرابء يف اإلتصال 
مع اجملتمع املدين، مع التأكيد أن جمتمع فاعل حاضرمساهم يف 
التحصيل الثقايف، مساهم يف التحصيل الديين، مساهم يف 

 .را السيدة النائبة احملرتمةالتحصيل الوطين، شك

  :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيدة النائبة للتعقيب تفضلي

 :النائبة السيدة جنية لطفي

السيد الوزير وكما ال خيفى عليكم وفعال حنن نثمن كل ما تقومون 
به يعين جمهودات جبارة تقومون هبا إال أنه الزلنا وحنن كمغاربة 

هذا التواصل والتنسيق بني العامل نسجل ضعف كبري يف 
القنصليات وأقول أغلب القنصليات ليس كلها، هنا نقدر نقولك 
على سبيل املثال كاين واحد املثال قامت به القنصل دايل طراكوان 
اللي دارت واحد اللقاء تواصلي جد مهم مع اجملتمع املدين، لكن 

التواصل و  السيد الوزير اهنا اللي بغينا أنكدوا عليه هي هاد التنسيق
ما خصوش يبقا غري أحيان لكن بغينا شي آلية تكون مثال شي 
أقسام قارة واثبتة داخل القنصلية تكون خاصة ابلتواصل والتنسيق 
مع الكفاءات دايل اجملتمع املدين، فهاد الكفاءات دايل اجملتمع 
املدين املغريب ابخلارج أو إال بغينا نقولوا من أصول مغربية هي  

ة وإال مستفدانش حنا منها فراه كيستافد منها البلد كفاءات عالي
املستقبل أكثر من ما كيستافد منها املغرب واحنا هادي كفاءات 
ميمكناش خنليوا يعين لوحدها لذلك نتمىن أن يكون هذا الطلب 

تعملوا على إجياد هذه األقسام أو خالاي داخل القنصليات لكي 
 .ايتم مأسسة هذا التنسيق والتواصل، وشكر 

  :السيد رئيس اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف، الكلمة للسيد الوزير للرد تفضلوا

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

شكرا السيدة النائبة وابملناسبة أان دائما كنأكد على العمل اللي  
أنتم مغاربة العامل دائما كنتفاعلوا وكنتوصلوا جل كتقوموا به، و 

القنصليات، كلهم عنده برامج تواصلية، احنا كنتوصلوا بكل 
املعطيات يوميا فقط مكنوزعوهاش ولكن كنديروا جمهود، ميكن 
نقولك جمهود استثنائي إبمكانيات جد متواضعة لكن بروح وطنية 

اجملتمع  ل مجعياتقوية، احنا بصدد حتضري املناظرة الثالثة داي
املدين، خاصنا خنرجوا خبالصات ولكن اخلالصات ابش نتاقلوا  
كيما ذكرت لإلحرتافية، اجملتمع املدين ما ميكنش يشتغل آبليات 
تقليدية، أصبحت متجاوزة ال سيما تعقيدات جمتمعات اإلستقبال 
وظهور كفاءات، اآلن انطلقت التعبئة للكفاءات، انطلقات 

تمع املدين يساهم، وابلفعل ابلفعل عندان ، خاص اجمل51للجهة 
خزان كبري من الكفاءات العليا وعندهم حضور يف صناعة القراريف 
جمتمعات اإلستقبال ومؤثرغيقدر يفيدان حنا إيال حاولنا نتعاونوا 
ابش نسقوا، ما ميكنش تكون آالف اتجلمعيات يف ملف واحد 

كة ية مشرت ممنسقاش بعضياهتا، هذا عمل مشتت، إذن املسؤول
دايل اجملتمع املدين، خاصنا نوعاو بشكل وطين ، كيفاش 

 .نتجاوزوها يف املستقبل القريب، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير سؤال آين عن األثر واألهداف املنتظرة ابملقتضيات 
املنظمة من طرف الوزارة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .لي السيدة النائبة احملرتمةالفريق اإلشرتاكي تفض
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 :النائبة السيدة مينة طاليب

 ،السيد الرئيس احملرتم

السيد  حنن كذلك بدوران يف الفريق اإلشرتاكي السيد الوزير احملرتم،
الوزير ال يسعنا إال أن نثمن كل اجملهودات اليت تقوم هبا وزارتكم 

ليت ا اختذهتا وزارتكم خالل هذه السنة والنصف واملقاربة اليت
خرجت عن املألوف على أمنن اهتمامات الوزارة هي حل مشاكل 
مهاجرينا ابملهجر، وإمنا كان هناك انفتاح على األطر يف داير 
املهجر من خالل عدة منتدايت من خالل عدة ملتقيات من 
خالل تنظيمكم لقطاعات مهمة كقطاع احملامون على املستوى 

ة اهتمامم هباد اجلهة اجلهالدويل كذلك، السيد الوزير، من خالل 
، نسائلكم السيد الوزير بعد كل هذه اجملهودات اليت قمتم هبا 51

واليت تتبعها السياسيون والربملانيون واملواطنون واملهاجرون كذلك 
ما أثر ذلك سواء على املهاجرين سواء على الوطن، ماهي 
األهداف اللي تتوخون من كل هذه املنتدايت وهذه اللقاءات؟ 

 .را السيد الوزيرشك

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

 شكرا السيد الرئيس،

امل هم أوال جيب التأكيد أن مغاربة الع شكرا السيدة النائبة احملرتمة،
ملك اجلميع وليس فقط القطاع حبد ذاته مثل اجلميع حكومة 
وبرملاان وابقي املؤسسات األخرى، من هاد املنطلق احنا واحد 
األمانة يف عنقنا انطالقا من اإلرادة امللكية مغاربة العامل تيحضاوا 

ن من خدمة الوط بواحد األمهية استثنائية، خدمة مغاربة العامل
وابلتايل وجود مغاربة العامل ككفاءات عليا يف جمموعة من 

القطاعات األساسية اللي كيصنعوا قرارات حامسة يف دول 
ة االستقبال يف كل اجملاالت كتطلب منا تعبئة احنا يف جمال التعبئ

 وابلتايل التعبئة تقتضي التواصل الدائم مثل هاد املنتدايت هونوع
لدائم قطاعيا وغري قطاعيا غانعطي مثال مني نظمنا من التواصل ا

 -قطاع احملاماة اآلن هو انتقل لواحد النقلة نوعية يف أواخر يناير
فرباير غاينظم مع السلطة القضائية غاينظم معها ندوة علمية قوية 
حول التنسيق أو حول املرجعيات القانونية يف التعاطي مع مدونة 

إلستقبال ويف الوطن األم هذه األحوال الشخصية يف بلدان ا
أساسية أما اإلشكالية تطرح يوميا فإذا انتظمنا احنا من اليومي 
لعادي إىل مقاربة أخرى إسرتاتيجية ابعتبار أن مغاربة العامل  
ككفاءات هم اللي غادي يكونوا غدا صانعي مثل هاد املشاريع 

تثمار سالكربى واحنا غانكونوا فقط آليات دايل املواكبة ال يف اإل
اليف التعاطي األرقام اللي تنذكر دائما ورمبا ذكرهتا مرارا هنا عندان 

ألف مغريب اللي اآلن حسب إحصائيات املنظمات املتحدة  111
اللي حاضرين بشكل القوة يف مؤسسات وقطاعات غري عادية 

 .وأساسية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيدة النائبة

 :ة السيدة مينة الطاليبالنائب

ابإلضافة إىل كل هذا ال زالت هناك بعض اإلشكاالت تعيق هذه 
العملية، السيد الوزير، من بينها : أوال هناك مشاكل كبرية جدا 
لكن القنصليات كما قلتم ال تتوفر على إمكانيات حقيقية وأضع 
 مثاال بسيطا جدا ما يقع يف أوكرانيا ابلنسبة للطلبة املهاجرون،

السيد الرئيس، وأمام انعدام واحد اإلمكانيات مادية للسسفارة 
والالقنصلية حلل جمموعة من املشاكل كذلك هناك مشكل 

 .الطالق الزال أن الطالق جيرب أن يهاجر أن أييت إىل الوطن
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ شكرا على 
سيادة الوزير وننتقل إىل القطاع املوايل املتعلق حسن مسامهتكم 

إبصالح اإلدارة والوظيفة العمومية السؤال هو حول مدى ضمان 
دات الشفافية وتكافؤ الفرص يف التعيينات يف املناصب العليا للسي

والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة 
 .احملرتمة تفضلي

 :لسيدة مرمي واحساةالنائبة ا

السيد الوزير نسائلكم عن مدى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص 
 .يف التعيينات يف املناصب العليا؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير تفضلوا

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :يةاحلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العموم

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال اللي سبق يل جاوبت عليه 
يف عدة مناسبات، لكن ال أبس من التذكري أبن التعيني يف 
املناصب العليا مؤطر مبقتضيات وأحكام دستورية اللي كتنص على 
الشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص وكاين هناك أيضا املرسوم املنظم 

 املناصب العليا، الشي اللي جعل على أن لولوجاللي هاد العملية 
دخلت من واحد املرحلة جديدة دايل  4154بالدان منذ 

الشفافية حبيث أنه مجيع املناصب كيتم اإلعالن عنها يف البوابة 
أو كيكون هناك واحد العدد  l'emploi-public.ma دايل

 ذدايل التخصصات املطلوبة معلن عنها، كما أنه كتشكل جلان هلا
الصدد لكن لوحظ أبن ليست كل القطاعات الوزارية منسجمة 
يف ضبط أشنو هي الشروط املهنية والكفاءات العلمية املطلوبة، 
لذلك استقرت القناعة لدى احلكومة على ضرورة مراجعة هاذ 

املرسوم دايل التعيني يف املناصب العليا ابش يكون أكثر إعماال 
 .كراوتطبيقا ألحكام دايل الدستور، وش

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مرمي واحساة

سياسة تدبري املوارد البشرية ماعرفاتش حىت شي حتسن يذكر منذ 
، واللي منح احلكومة احلق يف التعيني يف 4155دستور سنة 

، واللي حدد شروط 64مناصب عامة مبوجب الفقرة من املادة 
يح الفرص، الكفاءة، اإلستحقاق إىل آخره، صح التعيني يف تكافؤ

أنكم أجبتم على هذا السؤال يف عدة مناسبات، ولكن غالبية 
التعيينات مل حترتم ال روح وال نص هذا الدستور، وانهيك على أن 
إقصاء الشباب أو النساء يف تقلد املناصب العليا وهنا كنتساءلو 

من  استثناؤهمحىت احناي عالش؟ عالش النساء والشباب يتم 
هاذ التعيينات؟ كذلك دائما أن البواعث الزالت مستمرة، حىت 
أن احلكومة تقتسم خاضعة إىل مبدأ اقتسام كعكة الصفقات 
احلزبية بينكم يعين أنكم كتمشيو لإلرضاءات احلزبية أعطيين 
نعطيك، وهنا املشكل اللي كاين عندان هجرة الكفاءات واألدمغة 

أهنم ملقاوش املقابل دايهلم فبالدهم، أو  واللي أن السبب دايهلا
البلد دايلنا ماشي عقيم على مستوى إنتاج النخب، بالدان فيه  
كفاءات عالية، الذنب الوحيد دايهلا أهنا تسري من طرف حكومة 
اللي أقل ما ميكن أن نقول عنها أهنا تعاين من اإلرجتالية، وأهنا يف 

ملعاصرة كفريق األصالة واغياب النجاعة والتل وبئس املصري، احنا  
سنطالب بلجنة لتقصي احلقائق، ألن هاذ الشي زاد عند حدو 
وجيب الوضوح للرأي العام اللي كنتمناو أن نلقاو الدعم من طرف 

 .مجيع الفرقاء السياسية

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير
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 دى رئيسالسيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب ل
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 .نعم

 :السيد رئيس اجللسة

 كنا ننتظر هل هناك من تعقيب إضايف؟

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

 .العفو العفو

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف، الرد دايلكم السيد الوزير تفضلوااآلن ال 

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

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة، فيما يتعلق ابإلقصاء والتهميش ميكن
 تعيني يف 691لآلن كاين حوايل  4154نفيدك أبنه من 

من النساء، لكن  54,16مبعدل  566املناصب العليا، فيها 
األسباب ال تعود إىل اإلقصاء، يف املنظومة القانونية والدستورية 
واملسطرية ال يوجد أي آلية إقصائية، هناك اعتبارات أخرى ال 
يسمح الوقت ابلدخول فيها، لكن أان أنصح إذا كان هناك 

املدخل  يف الكفاءة، أماغتكون شي جلنة تقصي احلقائق تبحث 
دايل احلزيب ماشي حزيب فيه واحد اإلستهداف للعمل السياسي 
يف املغرب، طبعا ماشي هو اللي كتقصديه، ولكن ما غاديش 
يكون مفيد، اللي غيكون مفيد هو فالن فالين يف املنصب فالين 
هل له الكفاءة العلمية؟ أما هل هو ينتمي إىل األصالة أو إىل 

 .شرتاكي فهذا ماشي مهم، شكرااإلحتاد اإل

 

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل حول عدم إدراج بعض التخصصات املاسرت يف 
لوائح املبارايت ابلوظيفة العمومية رغم كوهنا معتمدة من لدن وزارة 
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي 

احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، للسيدات والسادة النواب 
 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة اهل تكرور

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حول حرمان جمموعة من احلاصلني على شهادة 
املاسرت ببعض التخصصات من اجتياز مباراة لولوج الوظائف 

لكم؟ ة الوطنية نسائالعمومية رغم اعتمادها من طرف وزارة الرتبي
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

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

السيدة النائبة على هاذ السؤال، قانونيا الولوج للوظيفة العمومية 
يتم فتحها  واملباراة يدة هي املباراةبصفة عامة يعتمد على آلية فر 

أو اإلعالن عنها ابلتباري على املناصب املوجودة يف قانون املالية 
بناء على التخصصات املطلوبة، وبطبيعة احلال املعاهد 
 واملؤسسات دايل التعليم العايل تقدم تكوينات علمية خمتلفة حتاول

لعمومية عندان اتتبع التطور احلاصل يف سوق الشغل، لكن الوظيفة 
معيار آخر، الوظيفة العمومية عندما تفتح املناصب فهي تفتحها 
يف اإلختصاصات املطلوبة يف اإلدارة ويف القطاع العام ويف 
القطاعات اإلدارية املعينة، إذن املبدأ دايل التالؤم مع اإلدارة 
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ضروري، ملي كيتفتح واحد املنصب ماشي لتحقيق التكافؤ بني 
 .ات اليت متنحها اجلامعات املغربية، وشكرامجيع الدبلوم

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد رضا بوكمازي

السيد الوزير، بداية كنبغيو نبهو ابجملهود احلكومي إحداث 
 411املناصب املالية خالل هاد سبع سنوات واللي اليوم قارب 

وري أنكدو على أنه املعطى الدستألف منصب مايل، اثنيا كنبغي 
اجلديد القاضي أبنه مجيع املغاربة يوجلو للوظائف على وجه 
املساواة من خالل املباراة هذا معطى أساسي واللي أجرأته 
احلكومة السابقة واحلالية من خالل فتح دايل جمموعة من 
املبارايت، ولكن السيد الوزير اليوم كاين بعض اإلشكاالت 

ماسرت اللي هي  اد الولوج ألنه بعض املبارايت كتشتارطاملتعلقة هب
دقيقة جدا، أو العكس هو أنه بعض يعين بعض خرجيني ماسرت 
متعددة ما كيمكن شي يوجلو نعطي مثال، املدرسة الوطنية 
املدرسة احلسنية ماسرتيف وجدة، وماسرت يف طنجة واحد اجملموعة 

يكونش دايهلم مكدايل ماسرت اللي ما كيعطيوش يعين اخلرجيني 
عندهم احلق يولوجو للوظائف العمومية وهذا كيسائل واحد 
النموذج اليوم اللي احنا كنتكلموا عليه مجيعا هو كيفاش اجلامعة 
تالئم مع فرص الشغل، كيفاش اليوم إىل كانت الوظائف دايل 
الدولة ما غاديش يبقاوا فيها واحد اجملموعة دايل اخلرجيني دايل 

 ا معتمدة من قبل وزارة الرتبية الوطنية كيفاش ميكنماسرت اللي مه
لينا نتكلموا على القطاع اخلاص يعين يستقطب هاد الفاعلني، 
أخريا السيد الوزير كنعتاقد أن املباراة هي واحد واحد احلل اجلديد 

، واللي جا ابش يقطع الطريق على بعض 4155جا مع دستور 
على طو على السياسة و التافهني اللي كانو ابغيني يديروا الس

 .املناصب العليا والدنيا، شكرا السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة

هل هناك من تعقيب إضايف حول هاد السؤال؟ الكلمة للسيد 
 .الوزير للرد تفضلوا

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

شكرا السيد النائب احملرتم، هناك كاين جمهود اآلن كيتبذل من 
وزارة إصالح الوظيفة العمومية مث قطاع التعليم العايل من أجل 
وضع قاعدة بياانت ومعطيات ختص مجيع الشهادات الوطنية اللي  
كتمنحها اجلامعات الوطنية ابش نديروها على حسب 

طاعات رية يف كافة القالتخصصات رهن إشارة مديرية املوارد البش
الوزارية ابش تكون على بينة، مما هو موجود لدى اجلامعات من 
ختصصات ويكون هناك مزيد من التالؤم ومزيد من اإلستعاب 

 .والطاقات الوطنية، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل واألخري يف هذا القطاع هو آين عن تعديل النظام 
يني  املشرتكة بني الوزارات وأوضاع التقناألساسي هليأة التقنيني

املهنية واإلجتماعية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة لكم السيدة النائبة

 

 :النائبة السيد رفيعة املنصوري

طبعا السيد الوزير التقنيون ومساعدون التقنيون على غرار األطر 
الوظيفة العمومية كيقوموا بواحد اجملهودات جبارة يف إنزال يف 

األوراش التنمية يف بالدان، هل لدى حكومتكم رؤية وإسرتاتيجية 
 .واضحة للتعديل ووضعيتهم اإلجتماعية؟ وشكرا
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  :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب

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

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيدة النائبة على تفضلك هبذا السؤال، اهليئة دايل التقنيني
املشرتكة بني وزارات ختضع لنظام أساسي اللي كيوضع واحد 
اهليكلة منسجمة كتحدد شروط الولوج واإلختصاصات واملهام 

الرتقي، وهاد اهليئة عندها مطالب بطبيعة احلال هي وكذلك نظام 
مطالب أفقية ألهنا هيئة مشرتكة على غرار واحد العدد داهليئات 
أخرى تتعلق بتسوية األوضاع اإلدارية واإلجتماعية واإلقتصادية 
دايهلم وبطبيعة احلال احلكومة هلا رؤية ليس فقط هلذه الفئة ألن 

ملراجعة  ةية اللي كانت سائدة هلا رؤياحلكومة جتاوزت املقاربة الفئو 
 .ككل، وشكرا ةميمنظومة الوظيفة العمو 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

السيد الوزير، كنا أنمل يف اجلواب دايلكم دايل احلكومة وكما 
اعتدانها دائما أبهنا تعطينا واحد الرؤية استباقية وجواب واضح 
وملموس حبيث أن هاد التقنيني واملساعدين التقنيني صحيح أهنم  
كيخضعوا لواحد النظام دايل اهليئات املستقلة واملشرتكة بني 

ل أبن هاد الفئة أصبحت هي احليط الوزارات لكن جيب أن نقو 
القصري والفئة املهمشة داخل اإلدارات العمومية حبيث أهنا ما  
كتستفدش من عدالة أجرية شأهنا كسائر شأن اهليئات األخرى  
كذلك ابلنسبة للرتقي ما بقاتش كتستافد منه بل أكثر من هذا، 

فيه  االنظام والنظام القانوين املعتمد منهم كنا أنمل أن كون جبن

تعديالت واحملصل السيد الوزير وهو أن هاد الفئة املسحوقة 
اجتماعيا والت كتشعر ابالستياء والت كتعاين من حكرة بشكل 
يومي الشي اللي كيلزم اليوم احلكومة بطريقة مباشرة أهنا دير إعادة 
النظر يف القانون التأطريي هلاد الناس وحتاول تنصفهم وتساوي 

 هاد احليف وهاد االزدواجية يف التمييز بنيوما تبقاش ثبت لنا 
 ..الفئات، كذلك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد الوزير للرد إن مل يكن هناك 
 .تعقيب إضايف، الكلمة لكم السيد الوزير

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

كما قلت لك السيدة النائبة احملرتمة هاد احلكومة أو الوزارة بصفة 
خاصة منكبة جبدية على هاد امللف، لكن املقاربة اللي اعتمدهتا 
ماشي مقاربة دايل التفييء وتسوية أوضاع فئة أخرى اللي كيجعل 
مجيع الفئات مداخلة يف تسابق، هذا على غرار هذا وهذا سابق 
هذا إىل غري ذلك، عندان مقاربة متكاملة ومقاربة مندجمة ونتمىن 
نتمىن أن تكون هناك جسور بني اهليئات املمثلة هلذه الفئات وبني 
املركزايت النقابية ألننا احنا كلنا سواي ينبغي أن نعمل على تقوية 
العمل النقايب وأن احلوار االجتماعي والقطاعي والوطين يكون هو 

 .يح واجملال اجليد ملناقشة مثل هاد القضااي، وشكرااجملال الفس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم وننتقل إىل القطاع املوايل 
واملتعلق إبعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 
يف سؤال أول متعلق ابلبناء ابلعامل القروي للسيدات والسادة 

 احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائبالنواب 
 .احملرتم
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 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

بسم هللا الرمحان الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمني،

 زمياليت، زمالئي النواب احملرتمني،

من الدستور ينص: تعمل الدولة  14الوزير، الفصل السيد 
واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية على تعبئة كل الوسائل  
كل الوسائل لتيسري أقول لتيسري استفادة املواطنني واملواطنات من 
الراحة يف السكن الالئق السيد الوزير، يف فريق األصالة واملعاصرة 

ل دايل العامل القروي بتسهيل مسائ نسائلكم آش درتوا هلاد الناس
 البناء؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا

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

شكرا السيد النائب احملرتم على هاد السؤال، بطبيعة احلال عندي 
يعطي واحد العدد داألمور والضوابط قانونية معمارية جواب اللي ك

إىل غري ذلك اللي كتأطر على هاد املسألة دالبناء يف العامل القروي، 
ولكن جيب اإلقرار هبناك مشكل كاين زوج داملبادئ ما ميكناش 
خنتالفوا عليها احلق يف السكن الالئق ابلنسبة جلميع املواطنني 

وي كذلك احرتام واحد العدد وابخلصوص ساكنة العامل القر 
دالضوابط قانونية معمارية الحرتام واحد العدد دالتوازانت 

داملبادئ كل واحد  4اقتصادية، معمارية، بيئية إىل غري ذلك، هاد 
على حدة ميكنا نكونوا متافقني عليها على أرض الواقع خصنا 

نشوفوا كيفاش نوفقوا يف ما بينها أان اإلقرتاح اللي عندي هو 
انشرعوا يف هاد املسألة وغايكون حقيقة حوار أوال على الصعيد غ

الوطين إن شاء اللهفي شهر يناير غانضموا واحد اللقاء خاص 
هباد املسألة دالبناء يف العامل القروي وحنث مجيع الوكاالت احلضرية 
تنظم على املستوى دايهلا لقاءات ابش نعاجلوا هاد اإلشكالية ابش 

اين نزيدو لألمام، حيث ك الية ونشوفوا كيفاشنعاجلوا هاد اإلشك
قوانني وكاين مبدأ دايل الليونة، الليونة يف كلميم ماشي هي الليونة 
يف الرابط وال يف الدار البيضاء حسب املعطيات احمللية يشوفوا  
كيفاش نتجاوزو واحد العدد داملشاكل، ميكن يل نتكلم لك  

عوالني  4156 كذلك على واحد العدد داجملهودات مثال يف
نعطي واحد الدفعة قوية لربانمج املساعدة املعمارية والتقنية اجملانية 
يف العامل القروي، حبيث اآلن كنبشركم أبن رفعنا واحد العدد دايل 

عوالني نعطيو  4156العراقيل أمام هاد املسألة وإن شاء هللا يف 
 .واحد الدفعة قوية هلاد املسألة

 :السيد رئيس اجللسة

 .مة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلواالكل

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

شكرا السيد الوزير، يف الواقع اجلواب دايلكم كنشكركم على أنه 
اعرتفتوا على أنه كاين مشكل، وفعال كاين وال خنتلف يف هذه 
القاعة ألن مشكل عويص يف العامل القروي دايل البناء، الناس 
بغيتكم السيد الوزير تعرفوا على أنه، ماذا يرتتب على هاد 

ممنوع  وبغى يعزل على اّبه، فإذا بهاملشاكل؟ راه الرجل اللي تزوج 
غينا يبين، كايوليو العياالت خماصمني تشردت أسرة، راه خصنا 
نقراو هاد القضية السيد الوزير، احلكومة دايلكم خصها تلقى 
حلول جذرية ومسربية، ما نقولوش السيد الوزير غادي تفتحوا 

، بركة من هاد 4141 4124 4156احلوار يف شهر يناير 
ف، السيد الوزير عطيوان حلول، العامل القروي وجاء عندكم التسوي
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يف التصريح احلكومي دايلكم واحد العدد دايل األمور، على أنه 
العناية اللي كتعطيو للعامل القروي، كيخص املواطن يف العامل 

 القروي.. السيد الوزير، نعطيك أكثر من هذا السيد الوزير
HMR ن ابش يبين وكرتيبو ليهمالي 4، كاينني الديور كتعطيو ،

مرتو، وراه كان  91ويف األخري كتقول ليه ما تبنيش، ممنوع عليك 
ساكن فيها السيد الوزير، واش هذا ما كايبانلكمش بللي راه هدر 

 4للمال العام، هذا هو اهلدر دايل املال العام، كتعطيو للرجل 
ل ليه ، و مالين ونريبو ليه، وخنلصو من املال العام، ويف األخري نق

 ال ممنوع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب 
 .من فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد حممد العثماين

 شكرا السيد الرئيس،

العامل القروي أان ما غاديش نتكلم على التجمعات  السيد الوزير،
شي تكلم على عمق اجلبال، وغادي مناللي رمبا حتول إىل أحياء، كن

لك مباشرة، إقليم بركان مجاعة رسالن كاين واحد احلصار كبري، 
السيد ابغي يبين بويتة لولدو فراس اجلبل، كيقولو خصك تدير 
التصميم، راه ماشي معقول السيد الوزير، ولألسف كانو واحد 

قليم إالتباينات ما بني ، فرق كبري ما بني إقليم اتوريرت مثال و 
بركان، لذلك السيد الوزير هاد الناس اللي ابغيني يديروا بيت، 

 .بيت وكوزينة يف العامل القروي خصكم تساعو معهم. وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير، ننتقل للسؤال 
املوايل، وهو عن تبسيط مساطر البناء ابلعامل القروي للسيدات 

والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

شكرا السيد الوزير، تعهدت احلكومة غري ما مرة أبهنا غتجيب 
منظومة خاصة ابلبناء يف الوسط القروي، ماشي عنتسناو احلوار، 
غاجتيب منظومة خاصة ابلبناء يف الوسط القروي، وغادي 
تصاوب تصاميم منوذجية جمانية يف اجلماعات القروية، وغتدير 
جمموعة من اإلجراءات اللي غتبسط هبا البناء يف ما يتعلق 
ابملساحة، ابلعقار إىل آخره، هاد الشي ما زال ما شفنا منو والو 
السيد الوزير، اليوم الساكنة القروية تعاين، اليوم كاين تكريس 

ا السكن يف الوسط القروي، خالفا ملاهلشاشة، تكريس األزمة يف 
من الدستور، فأشنو تصوركم السيد الوزير  15جاء به الفصل 

 حلل هاد املعضلة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

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

هاد ، ما رديتش على التعقيبات ألن فيف الواقع ما عقبتش على
 السؤال الثاين، بغيت يف احلقيقة، املسألة اليت تسائلنا

مثال فيما خيص القضية دايل املساحة كاين اآلن يف التشريعات  
احلالية إمكانيات دايل إستثناءات وتنتكلمو على واحد اللجنة 
التقنية اللي حسب خصائص دايل كل منطقة ميكن هلا حتّدد 

ايري أخرى، هاذي وحدة عالش ما تفّعالتش؟ هذا هو اللي مع
خصنا نتناقشو فيه مث عندي فيما خيص املسألة اللي ترتجع كون 

دايل الوزارة، السماح ابلنزول  4154السماح هذه دورية دايل 
عن مساحة هكتار الواحد أوالزايدة يف علو البناايت واملساحة 
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 لما أنه عندما يتعلق األمراملبنية إذا كان هناك ما يربر ذلك، ع
بتوسيع مباين قائمة وذلك إبضافة غرفة أخرى أو طابق إضايف فال 
جيب اشرتاط مساحة اهلكتار الواحد، إذن املسألة أعتقد واضحة 
إذن كاين مشكلة دايل التواصل كذلك احلرص على عدم إلزام 

 .املواطنني ببطائق تقنية وإدارية غري ضرورية

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، مع األسف انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير، 
 .تعقيبكم السيد النائب

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

أظن السيد الوزير كان عندك حيز من الوقت ابش جتاوب على 
 التعقيب وحترتم للفريق يف سؤالو، وجتاوب على السؤال الربملاين

يب التوقيت دايل التعق اللي حطّينا عليكم، ماشي تنازل على
اإلضايف ومتشي دااب تتجاوب واحد آخر، هذا تكريس لألزمة اللي  
كاينة يف الوسط القروي، هذا هتّرب من اجلواب على تعّهدكم ألن 
سبقتو وقلتو جنيبو قانون الوسط القروي، اليوم السيد يف اجلبل 

كلم على مقر اجلماعة وكيصلح نية وحدة   4بعيد أكثر من 
يهدمو ليه، اليوم السيد يف اجلبل غادي يصلح غري  وكيمشيو

بالستيكة كتجي السلطة كتطّيح الدار كاملة، اليوم كاين 
إشكاالت اللي من بينو كاينة هاذ اهلجرة حنو املدن، من بينهم  

 99.54كاين السكن الصفيحي هباذ املشاكل اللي القانون دايل 
دمت ة الداخلية أفقوذيك الدورية املشؤومة ما بينكم وما بني وزار 

 .املصداقية يف املؤسسات

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ السيد النائب 
 .من الفريق اإلستقاليل تفضل

 :النائب السيد نوفل شباط

الشروط اللي كطلبو يف البادية ابش يكون عندو  السيد الوزير،
اللي عندو هكتار يف البادية هكتار؟ واش كاين داب شي واحد 

عاد غيبقى يف البادية! غادي يهرب وميشي للمدينة، داب أنت  
كطّبق قانون حبال املدينة حبال العروبية، هاذ السيد غادي يبين 
بيت شنو غايدير فني غيمشي إيال مشاو الناس؟ أنتما اللي 
تتصيفطو الناس ابش يهاجرو للمدينة أنتما سبب هاذ املشاكل  

يف العامل القروي، هاذ السيد ابش يدير بيت واليدير شي كاملة 
حاجة كتجي كرتّيب لو هاذ الشي راه حرام وهللا إيال حرام ابهلل! 
داب غري احنا رؤساء اجلماعات كتخليوان يف املشاكل مع السكان، 
داب شنو غانديرو مع هاذ السكان؟ احنا ابلنسبة لينا يف إقليم اتزة 

اللهم هذا منكر، راه حشومة هاذ الشي!  راه كل شي الناس كتقول
 واش السيد كطّبق عليه حبال اللي كطّبق عليه يف البادية راه حرام!
ما ميكنش واش غري أنتما عندكم الفيالت وعندكم كذا كل شي  
 كتقولو خاصو هكتار! واش اللي غيبين هكتار هو يف العروبية؟

  :السيد رئيس اجللسة

؟ هل هناك من تعقيب إضايف هل هناك من تعقيب إضايف آخر
 .آخر يف إطار األغلبية ؟ تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد توفيق كميل

 شكرا السيد الرئيس،

غادي غري نوضعو النقط على احلروف، القانون املنظم هلاذ الواثئق 
اللي كتطلب العالقة له بوزارة السكىن، هو قانون داز وصادق 

املنظم هلاذ  99.54 جلنة الداخلية والقانون عليه فهاذ الربملان يف
املسألة بعيد على وزارة مسيتو، هاذ املسألة احنا كنتفهمو هاذ 
املشاكل اللي كاينة احنا كنساندو اإلخوان يف اآلراء دايهلم، ولكن 
هذا دليل أننا كلنا نصادقو على القوانني ونراجعوها مزاين ونعرفو 
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القانون هو املسؤول يف مشاكل   العواقب دايهلا، ألن اليوم هاذ
 ..كبرية

  :السيد رئيس اجللسة

هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ نقطة النظام امسحوا يل كاينة 
 .نقطة نظام، عند السيد الرئيس نقطة نظام

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

النظام الداخلي، للسيد الوزير راه ماشي جيب االحتكام غلى 
السيد الوزير امسح يل هللا  .قاصر ابش ينوب عليه السيد الرئيس

خيليك ال ميكن للنائب أن يعّقب ىل النائب، هناك نظام داخلي 
حيكم اجلميع فالسيد الوزير أجاب مشكورا على مجيع 

 ناإلشكاليات، فلذلك النائب تقدم ابلتعقيب دايلو من حقه ولك
ليس من حق الوزير أن جييب وال غري الوزير، خنليوها فرصة أخرى 
إذا ما عندوش الوقت السيد الوزير، فلذلك السيد الرئيس جيب 

 .ضبط يعين تطبيق النظام الداخلي يف سري هذه اجللسة، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس، مزاين يعرفو الناس هاذ الشي

 :السيد نور الدين األزرق )نقطة نظام( النائب

ايخذ حق انئب آخر يف التعقيب، كل واحد له حريتو يف 
التعقيب، السيد النائب عّقب ما جاوب حىت على شي انئب، 

 .هذا ماشي جواب وّخا احنا را أغلبية خصنا نساندو..

  :السيد رئيس اجللسة

 .نقطة نظام

 :نظام(النائب السيد نور الدين األزرق )نقطة 

 .نقطة نظام عندان دقيقة

  :السيد رئيس اجللسة

السيد الرئيس، السيد السيد الرئيس نقطة نظام هتم تسيري اجللسة 
 .وهتم تطبيق النظام النظام الداخلي

 :النائب السيد نور الدين األزرق )نقطة نظام(

 يف تسيري اجللسة

  :السيد رئيس اجللسة

نقطة النظام النظام الداخلي، ف امسحوا يل السيد الرئيس وهتم تطبيق
السابقة كانت تدعو إىل احرتام النظام الداخلي وأنتم كذلك 
تدعون ال حمالة إىل احرتام النظام الداخلي وعلى اجلميع إحرتام 

 .للنظام الداخلي، تفضلوا السيد النائب يف إطار التعقيب اإلضايف

 :النائب السيد عبد الغين خمداد

 السيد الرئيس،

السيد الوزير مت إخراج القانون دايل  99.54ابلنسبة للقانون هو 
ابلنسبة للعقوابت الزجرية، ولكن ابلنسبة للقوانني  99.54

التنظيمية مل يتم إخراجها وهذا يف احلقيقة كتعترب واحد احلق 
جمحف يف حق الساكنة دايل العامل القروي، احنا مّلي ما  

إلصالح ورخص كنخرجوش القوانني التنظيمي حول رخص ا
التسوية كنشجعو اهلجرة من القرية إىل املدينة، كنشجعو دور 
الصفيح، كنشجعو التزايد دايل البناء العشوائي، هذا حق أعطاه 
الدستور للمواطن املغريب حول السكن الالئق جيب إخراج القوانني 
التنظيمية كيبقى املواطن كيتالوح بني اإلدارات، ابغي رخصة دايل 

ال رخصىة التسوية ولكن القوانني التنظيمية ما اإلصالح و 
 ..99.54خرجاتش، لإلشارة أبن القانون 
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  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ 
 .تفضلوا السيد الرئيس

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 الرئيس،شكرا السيد 

مع احرتامي للسيد الرئيس السي مضيان أان غنساهم يف النقاش، 
هاذ املشكل دايل التعمري ابلعامل القروي مشكل حقيقي وخصنا 
نوجدو ليه احلل، هكتار وال ماشي هكتار بغض النظر عن 
الفيالت واّل ماشي الفيالت، ولكن أان غري نذّكر بواحد املسألة، 

، 5661يعين من  54.61الرقم دايلو  القانون دايل التعمري راه
يعين من  41.61والقانون دايل التجزائت راه الرقم دايلو 

، فخصنا كاملني جنتمعو ونوجدو احلل للعامل القروي بال 5661
 .ما نتزايدو على بعضيتنا

  :السيد رئيس اجللسة

الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على التعقيب والتعقيبات 
 .اإلضافية

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

لألسف النقاش خذا واحد البعد بوليميكي ما غادي يسهلش 
حنلو املشاكل، ما كان حىت هترب من األجوبة كان جواب بكل 
صدق هي أقل ألن هناك مشكل ودعا إىل واحد النقاش اللي 

 عندي واحد عدد النصوص القانونية واحد العدد نتفهمو يعين أان
دايل التوجهات اللي من املفروض أهنا حتل املشكل ما تتحّلوش، 
جنلسو انقشو عالش، إذن أعتقد هذا كيزيد يؤكد املسألة اللي 
قلت خصنا انقشو برزانة بربودة الدم، بدون التوجه لشي هتم غري 

ألة، ابلنسبة قدمو فهاذ املسمربرة متاما وخمالفة للواقع ابش حقيقة نت
اقرتاحات ابلنسبة للمراسيم التطبيقية خصها  4عندي  99.54

خترج، وجنتهد إىل غري ذلك وتقدمنا فهاذ املسار وأعتقد أن قريب 
نوصلو لواحد احلل حيث املسائل ماشي سهلة، خصوصا 

نية دايل التسوية، فالتسوية كان وضعية غري قانو  للرؤساء ابلنسبة
ا كتطرا واحد العدد دايل اإلشكاالت، ولكن أعتقد أبننا غنسّويوه

جنلسو  99.54غنتقّدمو ولكن أقرتح عليكم أبن ابلنسبة للقانون 
مجيع ورمبا واحد اللجنة دايل التفكري ابش هكذا نفكرو كيفاش 

هاد القانون، ابلفعل ابملمارسة علما أبن كان واحد العدد  .نطوروه
املشاكل وهذه ابلروح البناءة ابش حقيقة دايل اإلشكاليات وعدد 

حنلوا املشكل بدون الدخول يف واحد العدد دايل املزايدات حقيقة 
 ..أستغرب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم، وننتقل إىل القطاع 
املوايل املتعلق ابلطاقة واملعادن والتنمية املستدامة يف سؤال أول 

دات أشغال كهربة العامل القروي وبعض األقاليم للسييتعلق بتعثر 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

 .النائب

 :النائب السيد عبد هللا هناوي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، تبذل احلكومة جمهودات جبارة يف كهربة العامل 
ر يف نفتخر هبا ولكن السيد الوزير هناك تعثالقروي وحتققت أمور 

عدد من املشارف واألقاليم والقرى يثري استياء الساكنة حول 
اإلجراءات الالزم اختاذها من طرفكم نسائلكم السيد الوزير؟ 

 .شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب

 :ستدامةالسيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية امل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

طبعا ملا كنشوفوا حجم الصفقات دايل الكهربة يف العامل القروي 
ابملئات البد تكون بعض الصفقات تعرف تعثر البد، لكن هذا 
ماشي تيربر التعثر احلاصل ولكن فقط غري كنقول ملي كيكون 

ىل إاملاليري اليوم حجم االستثمار يف املكتب الوطين من اآلن 
 2مليار دايل الدرهم  2فيما يتعلق ابلكهرابء يصل إىل  4144

مليار يعين البد ابإلضافة إىل ما تبقى من الربانمج اللي مراتبط 
ابلكهرابء، املسألة الثانية يف إطار احلكامة عمل جبار يف إطار 
حكامة املكتب وخذينا قرارات يف واحد العدد دايل األقاليم اللي 

ش ابللي خصهم يقوموا به وغريان املسؤولني على الناس ما كيقومو 
مستوى األقاليم ابش تكون متابعة، املسألة الثالثة تقع بعض 
املشاكل فيما يتعلق ابلعقار راه قيد التسوية مع إما اجلماعات 
الساللية واملياه والغاابت واألمالك املخزنية ابش ميكنا نعاجلوا هاد 

لكهرابء كدوز ابش دوز اإلشكاالت ألنه ملي كنبغي ندير ا
 .الكابل كدوز على واحد العدد دايل العقارات

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمساء الناصفي

 السيد الرئيس،

ال يسعنا السيد الوزير إال أن نثمن عاليا ما تبذله وزارتكم كما 
ة اليت الربامج الطموحاحلكومات املتعاقبة من أجل تنزيل واحد من 

نفتخر هبا واملتعلقة بتمكني ساكنة العامل القروي للولوج هلذه 
اخلدمة، كما أستحضر حجم اإلكراهات املتعلقة ابلتشتث 

العمراين وغريها من املشاكل إال أن هذا ال مينعنا، السيد الوزير، 
من ضرورة التأكيد على أن العامل القروي واجلبلي الزال يف حاجة 

املزيد من تعبئة املوارد واإلمكاانت و حكامة تدبريها لتغطية  إىل
 :اخلصاص املتبقي وجتاوز جمموعة من املعيقات

أوال، نلتمس منكم السيد الوزير التدخل املباشر لرفع احليف  -
الذي تعاين منه ساكنة جمموعة من اجلماعات يف املناطق اجلبلية 

سبب على ألفني درهم بوالقروية مع ارتفاع الرسوم واليت تزيد 
اتفاقيات انتهت صالحيتها مثال مجاعة زكموزن، امحر الكالشة، 

 .القفيفات، الفرجية، سيدي موسى إبقليم اترودانت

اثنيا: على مستوى املقاوالت اليت تشتغل يف هذا اجملال، السيد  -
الوزير، ابلعامل القروي نؤكد على أن عدد من املقاوالت ال حترتم 

ط اخلاصة إبجناز األشغال خصوصا ما يتعلق ابحرتام دفاتر الشرو 
اآلجال احملددة وجودة األشغال املنجزة ويتم إسناد صفقات إجناز 
أشغال املقاوالت هلا سوابق يف إفشال مشاريع سابقة ومعروفة 
برداءة خدماهتا، كذلك البد اإلشارة على العمل للحد من 

بعض  قبلتسييس حق الربط الكهرابئي ببعض املناطق من 
املسؤولني احملليني مما يسبب يف حرمان شرائح من املواطنني من 

 .الولوج إىل هذه اخلدمة وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة للسيد الوزير للرد، هل هناك من تعقيب إضايف ؟ السادة 
 .النواب الكلمة للسيد النائب من فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد أمحد اهليقي

كم على اجملهودات اجلبارة اللي تتقوموا هبا أان ما غانتكلمش أحيي
على التعثر دايل الكهربة غانتكلم على األعطاب اللي كاينني يف 
بعض اجلماعات القروية إقليم سيدي قاسم مجاعة الرميلة اللي  
كتعاين منذ مدة من ظالم دامس يف بعض الدواوير دايهلا دوار  

ودوار اوالد الرشيد جبماعة دار كبارتة والعساكرية والعبابدة
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  اللي الدواوير دايهلا اللي العسوجي وكذلك مجاعة عني الدفايل
الد ، أو الورد كتشكي من األعمدة اللي آيلة للسقوط، دوار اوالد

عروب، وعني كبري، السيد الوزير نتمىن كما عهدانكم سرعة على 
 .اإلستجابة، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للردهل هناك من 

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

فعال نبغي نقول أبنه املكتب الوطين والوزارة راه كاين صلة يعين 
وسيلة تواصل معهما سلسة، أكيد الحظتم هاذ الشي من خالل 

ني يعرّبو دمة ابش املواطناملواقع اإللكرتونية من خالل الوسائل املتق
على املشاكل دايهلم، طبعا السادة النواب احلمد هلل اتيقومو هباذ 
الدورهم وأان أتلقى كثري من الشكاايت فهاذ اجملال أيضا املدير 
العام، األمر الثاين اجملاالت اليت مل يصل هلا الكهرابء تقرر يف إطار 

هلل بالدان  اليوم احلمدبرانمج الفوارق اجملالية ابش نوصلو الكهربة 
، إن شاء هللا الربامج املقبلة غنوصلو إىل احلد %66.61وصلت 

األقصى إبذن هللا، املسألة الثالثة نبغي تعطينا هاذ املقاوالت ألن 
اآلن غندخلو يف نظام دايل تصنيف املقاوالت الوطنية، ماغيبقاش 

إطار  العدد ال كان واحد اهلمش دايل العبث إن شاء هللا اآلن يف
التصنيف اللي مع وزارة التجهيز مجيع املقاوالت خيضعون للمنطق 
دايل التصنيف ودايل التكييف دايل املقاوالت، املسألة األخرية 
وهو أنه بصدد تغيري دفرت التحمالت املكتب الوطين يكفي أن 
أييت املواطن بشهادة السكىن اليت تعرتف هبا السلطة ستعطى له 

دمات، ما غنبقاوش نعتمدوعلى دفرت رخصة الربط بكل اخل
التدخالت فقط شهادة السكىن هي اعرتاف من السلطة أبنه 
يسكن سيعطى له الربط إن شاء هللا ابلكهرابء وهذه من 

 .التحوالت اللي غادي توقع

 

  :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل عن اإلرتفاع املهول للفاتورة الطاقية ابملغرب 
نواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، للسيدات والسادة ال
 .تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

 شكرا السيد الرئيس،

ة سجلت كل التقارير ارتفاعا مهوال للفاتورة الطاقي السيد الوزير،
ستة مليار  49ابملغرب، حيث بلغت مع هناية شهر يوليوز املاضي 

 4159مليار سنة  46و  4151مليار سنة  16درهم عوض 
من نفس الفرتة، هلذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت 

 .ستتخذها حكومتكم للحد من تكلفة هاته الفاتورة؟ وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

أشكر السيد النائب احملرتم، نعطيك بعض العناوين دايل اشنو  
 كتقوم به الدولة املغربية احلكومة طبعا اليت تسهر على تنزيل هذه

اإلسرتاتيجية األوىل، كما تعلمون أنه اليوم برانمج الطاقات 
املتجددة خصنا نفتخرو أنه حىت األهداف اللي كانت مسطرة 

تماع ترأسه صاحب غنتجاوزوها، آخر اج 4141-4111
ونتجاوزو %44اجلاللة يعين أعطى التعليمات ابش نتجاوزو 

وأن نذهب بعيدا يف جمال الطاقات املتجددة مع  14%
التكنولوجيا اآلن اللي كتضمن نوع من اإلستقرار دايل الكهربة 
األتية من الطاقات املتجددة، األمر الثاين هو املخطط دايل 

مال نا اآلن ابش ميكنا نرشدو االستعالنجاعة الطاقية اللي كرتحبّ 
دايل الطاقة وبدأت اآلن دينامية على الصعيد الوطين كبرية جدا 
يف النقل اللي هو املرتبة األوىل يف الصناعة يف البناايت ورا اآلن  
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كاين عمل مع مجيع القطاعات، األمر الثالث هوالتشجيع دايل 
أننا مليار ابقي ما كتابش  41، 4151-4111التنقيب ف 

نكتاشفو يعين ولكن كاين يعين مبشرات كنتمناو إن شاء هللا أهنا 
تعاوان فهاذ اجملال، ابغي نقول للسادة ومن خاللكم الرأي العام 
للسادة النواب من خاللكم الرأي العام احنا مرتبطني ابلعامل 

، موضوع األمن الطاقي موضوع إسرتاتيجي %61ابلطاقات 
ية والطاقات املتجددة أيضا موضوع ولذلك موضوع النجاعة الطاق

إسرتاتيجي، وميكن نعطيو التفاصيل يف لقاء اللجن أو يف لقاءات 
 .أو اجتماعات األخرى إن شاء هللا

  :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

منذ توقف شركة السامري والفاتورة دايل الطاقة  السيد الوزير،
عرف تزايدات مهولة، السيد الوزير إيال كان عندكم شي موقف ت

من هاذ املؤسسات الوطنية اللي تتشغل وكانت تتشغل عدد كبري 
االستهالك  %91من املغاربة وهاذ الشركة اللي كانت تتنتج 

دايل  1عندها القدرة دايل ختزين دايل  .الوطين، هاذ الشركة اللي
الشهر، أو حتقق األمن الطاقي ابلبالد، واللي ميكن التسهيل دايل 
اإلجراءات دايل التفويت دايهلا، ميكن هلا الفاعلني يف القطاع 
يشغلوها من جديد، وكذلك ميكن هلم يشغلو الطاقة التخزينية 

ة املتجددة، ول الطاقدايهلا، السيد الوزير، هاذ احلكومة بل اللي تتق
الفاعلني اللي عندهم اآلن ميكن هلم يستثمرو ابلطاقة املتجددة، 
حارماهم ابش إيال اإلستغالل اللي كيشيط على اإلستغالل الذايت 
دايهلم ميكن هلم يبيعوه للشركة دايل الكهرابء، ابش ميكن هاذ 
اإلستثمارات أتشجع أو تطور، السيد الوزير، كل هذا آش  

كيعطينا احتقان يف البالد، كيعطينا غالء دايل   كيعطينا؟

الكازوال، دايل البنزين، دايل الكهرابء، كل هذا منذ أايم قليلة  
 .كانت إضراابت وطنية اللي شالت اإلقتصاد دايل البالد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة للسيد 
 . الوزير للرد

 :زيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامةالسيد ع

وصلنا  4154حبال إيال رجعيت لألرقام غي هاذ شي كامل يفنذ، 
مليار الفاتورة الطاقية، السامري كانت مازال خدامة  519ل

النائب احملرتم، ما تربطش هاذ الشي هباذ الشي، قراو غري األرقام 
، املسألة الثانية طرحيت أو عندكم منكم اللي يعطيكم األرقام

السؤال يف وقت غري مناسب، احلمد هلل اآلن كيرتاجع أو الشركة 
شركة جديدة  54تفهمت، كاين عمل جبار، أو رخصنا حلوايل 

ابش تنافس، أو عاجلنا املساطر دايل الرتخيص للمحطات، أو 
املليار أو الزايدة دايل  1دخلنا اآلن يف استثمار دايل أكثر من 

زد عليها السيد النائب تقول للمغاربة أن امللف  stockageف
عند القضاء وأنتم كنتم املدافعني علة إستقاللية القضاء، شكرا 

 .السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

وشكرا لكم السيد الوزير عن، ال ماعطيناكومش الكلمة السيد 
 النائب، شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم، وننتقل إىل
القطاع املوايل املكلف ابلتنمية املستدامة يف سؤال واحد، دور 
الوزارة حبماية البيئة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
التجمع الدستوري، فليتفضل أحد السادة النواب لوضع السؤال، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

 شكرا السيد الرئيس،
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السيدة كاتبة الدولة عن دور الوزارة يف محاية البيئة يف  نسائلكم
 ظل وجود مطارح عشوائية للنفاايت؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب، الصوت الصوت السيدة الوزيرة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :ة املستدامةوالتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمي

شكرا السيد النائب احملرتم، أوال البد من اإلقرار أن بالدان دارت 
واحد اجملهود يف ما يتعلق ابملهننة دايل قطاع تدبري النفاايت 
وكذلك لتحصيل واحد الرصيد، اليوم احلكومة منذ تعيينها إىل 
اليوم بذلت جمهودا نوعيا أو عندان احلصيلة نتكلم عنها بتفصيل 

 .جنة أو عناصر اإلجابة سأكون متشرفة بعد التعقيبيف الل

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

شكرا السيدة كاتبة الدولة، عن املعلومات وبعض التفسريات، 
ولكن السيدة كاتبة الدولة املطارح مازالت تدبر بشكل عشوائي 
وغري منظم، وهذا ينذر بكارثة إنسانية، السيدة كاتبة الدولة يف 
السؤال السابق دايلنا كنيت قليت لينا غيكون واحد ااملخطط 

اجة، يا ابقي ما شفنا حىت شي حمخاسي، وأنتما ابديني فيه، حال
وهنا كنهضروا ابلضبط انخذوا كمثال إقليم مديونة اللي فيها أكرب 
مطرح النفاايت يف املغرب أو رمبا يعين حىت يف إفريقيا على ما 
أظن، هاذ الناس وال عندوا مشكل يف الصيف، يف الشتاء، 

 ةاألمراض يعين ما بقيناش كنعرفو أشنو عندهم؟ الدخان، الفالح
ما بقاتش، الصناعة ما بقاتش، اآلابر تلوثت، هاذ اإلقليم السيدة  

سنة، كل مرة كتقولو لينا غنلقاو  11كاتبة الدولة كيعاين ملدة 
احللول ابقي ما شفنا حىت شي حاجة، رمبا أنتما هاذ املخططات 

ن قريب اللي كاي ديرينهم ابلنسبة للمطارح األخرى ولكن املطرح
البيضاء ابقي ما لقيناش ليه احلل، وبغينا نقولو من ملدينة الدار 

هنا أن إقليم مديونة راه ماشي مزبلة دايل مدينة الدار البيضاء،  
كلشي خصو يتحمل املسؤولية دايلو، جملس املدينة ما كيتحملش 

 ..املسؤولية دايلو، الدور دايل الوزارة حاليا ابقي ما شفناهاش

 :السيد رئيس اجللسة

النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف؟ الكلمة شكرا السيد 
 .لكم السيدة الوزيرة للرد

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

 شكرا السيد الرئيس،

يبدو النائب احملرتم، أن معلوماتك غري حمينة ابملطلق، وإال ما 
درانش مشروع امليزانيات القطاعية اللي لألسف اللي ما 
حضرتيش، ورمبا هذا ما يفسر أنه ليست لك معلومات حمينة، 

دايل..  51اليوم هناك حصيلة على املستوى الوطين، حبيث أننا 
ما كنتكلموش على املطارح كيفما كانت، كنتكلمو ألول مرة 

انطلقت فيها  51، فتاريخ املغرب، كندجمو التثمني، مراكز الفرز
غتنطلق إن شاء هللا فور  51الصفقات واليوم هي قيد اإلجناز، 

أننا نديرو االعتمادات اللي هي أصال ماشي مربجمة وإمنا مؤشر 
ين عليها يف امليزانية، كنتكلمو ابلتايل ليس فقط على الربانمج الوط

اللي قليت اللي هو جيت تكلمت عليه شحال من مرة هنا، اليوم  
لمو على اعتمادات حولت مبا يتعلق ب.. واألشغال اللي كنتك

مطرح ابلنسبة  55هي سارية، وما يتعلق إبجناز أشغال أتهيل 
للقنيطرة، خريبكة، واد زم، أيب اجلعد، أزيالل، بين عياد، سيدي 

د املراكز اللي دارت  51سليمان، سيدي حيىي، ما يتعلق أيضا ب 
يمة، ا، القنيطرة، احلسيف سيدي قاسم، آسفي، شتوكة آيت ابه

 ..تطوان، وحنا يف احلقيقة نكونو سعداء
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، انتهى الوقت مع األسف السيدة الوزيرة، شكرا لك على 
مسامهتك يف هاته اجللسة وننتقل آلخر قطاع يف هاته اجللسة، 
وهو املتعلق ابلصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي يف 

ول عن خلق جاذبية اقتصادية ابملناطق احلدودية للسيدات سؤال أ
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر احجرية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير، نثري انتباهكم من جديد حول األزمة اإلقتصادية 
املناطق احلدودية هاد املوضوع أثران عدة مرات يف اللي كتعيشها 

الربملان، مع األسف حلد اآلن، ما ملسناش حنن الساكنة دايل 
املناطق احلدودية، أنه كاين شي إرادة دايل احلكومة أهنا تشجع 
االستثمار وأهنا ختلق حركية فهاديك املنطقة اللي من شأهنا أهنا 

 . كنعيشوها، شكراخترجنا من هاد األزمة االقتصادية يل

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

إيال شفنا املنطقة الشرقية، إىل بدينا بوجدة، كاينة منطقة صناعية 
 41دايل اهلكتارات منهم  511مندجمة مهمة جد، ا فيها 

هكتار، يعين منطقة حرة، أعطت نتائج إجيابية حلد اآلن، ألن 
دايل العمال اللي كيشتغلو فهاد املنطقة،   111عاد بدات، كاين 

ين مشاتل دايل املقاوالت يع les pépinières دايل 4كاين 
دايل املباين التجارية اللي خدامة  61اللي اليوم كتشتغل، كاين 

اآلن. يعين هادو نتائج إجيابية اللي بدينا هبا وكنظنوا أنه يف 
 .املستقبل غادي نوفرو نتائج أحسن إن شاء هللا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا

 :سيد عمر احجريةالنائب ال

السيد الوزير، ال خيفى عليكم أنه كنسجلو نسب مرتفعة دايل 
البطالة يف مدينة وجدة ابخلصوص وكل املنطقة الشرقية. وأنه مثل 
هاته املعلومات اللي جيتوان هبا ما غتحلش املشاكل، ما غتحلش 
األزمة، اليوم حل األزمة جيب اعتبار املنطقة الشرقية واملناطق 

ة مناطق هشة اقتصاداي، إيال ما قلناش كلمة أخرى، احلدودي
وابلتايل خص يكون جمهود استثنائي يف هاد املناطق، جمهود 
ضرييب، جمهود استثماري، تشجيع الناس إىل كان مثن األرض حبالو 
حبال وسط املغرب، قريب من الرابط والدار البيضاء حىت واحد 

ش  لبوعرفة ابما غيجي لربكان وال اتوريرت وال لفيكيك وال
وابلتايل خص الناس حتس أبنه كاين واحد  يستثمر، وال لوجدة

اإلرادة من عند احلكومة أهنا نتعاون املستثمر، األخطر من هذا 
السيد الوزير، املستثمرين اللي اليوم عايشني يف هاديك املنطقة، 

 ..ابغينا خيرجو منها ألنه وىل ركود اقتصادي كيفما كيقولواجلميع

 :رئيس اجللسةالسيد 

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة السيد الوزير 
 .للرد
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السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

اإلهتمام اآلن إهتمام مهم جدا، حنا واعيني هباد اإلشكاالت 
ناسبة.  الصناعية، يعين ماللي كاينني. األمثنةاليوم دايل األراضي 

كانت مرتفعة عطينا دعم، واآلن كندعمو املستثمرين اللي عندهم 
رغبة ابش ميشيوا للمنطقة، ابش ميكن ليهم حيققو مشاريعهم، حنا 
مستعدين اىل عندكم شي اقرتاحات يف هاد اجملال أننا نضيفوهم 

 .للمشاريع اللي كنبداو هبا اليوم، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

را، السؤال املوايل عن حصيلة عمل جلنة اإلستثمارات شك
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .الكلمة لكم السيد النائب

 :النائب السيد املصطفى القوري

السيد الوزير، تشجيع اإلستثمار، إنعاش اإلستثمار هو مدخل 
جلنة لضمان منو إقتصادي مستدمي، عن حصيلة عمل 

 االستثمارات نسائلكم السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

دايل اللجنة  4152شكرا السيد النائب احملرتم، احلصيلة يف سنة 
رهم، مقارنة مليار دايل الد 11دايل اإلستثمارات، وصلت ل 

مليار دايل الدرهم، يعين القراءة األولية  91، 4151بدايل 
يعين  4151و  4159غيدخل أنه كان اخنفاض، لكن يف سنة 

مليار، إذن هاد  11مليار، وسنة وصلنا ل  91سنتني، أعطوا 

النمو مهم جدا فاإلستثمارات، يعين كنظن أنه عطا نتائج إجيابية، 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب

 :النائب السيد حممد معايط

شكرا السيد الوزير على اجلواب دايلكم. أوال نثمن كل اجملهودات 
والتدابري واإلجراءات اللي اختذهتا احلكومة من أجل تصنيف 
املغرب يف أعمال مناخ األعمال. اثنيا السيد الوزير، كل 

 والتدابري، اليوم يف حاجة إىلاإلجراءات اللي اختذهتا احلكومة 
التنزيل السليم. عندان مثال الكتاب اخلامس، عندان رقمنة اإلدارة..  
كل هاد اإلجراءات السيد الوزير ابش ميكن تساعد، كيخصكم 
ا تواكبها يف التنزيل دايهلا والتنزيل السليم والتنزيل السلس. أيض

ني كل النقط سالسيد الوزير احملرتم، على احلكومة أن تعمل على حت
اللي اختذاهتا ابش تكون عندان العملية إجيابية لدعم جاذبية 
اإلقتصاد املغريب، مما ميكنهم من احلفاظ على الصدارة يف جلب 
االستثمارات. كذلك السيد الوزير، املستثمر اليوم ينتظر تسريع 
وترية اإلجناز دايل األوراش وأوراش اإلصالح، وينتظر أجواء 

ومطمئنة، وينتظر الثقة واألمان واإلستقرار. و   سياسية مشجعة
كذلك أن املغاربة بصفة عامة يف شأن اإلستثمار كيشوفو ما هي 

 .اآلاثر على القدرة الشرائية، وما هي اآلاثر على التشغيل، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ السيد النائب من الفريق اإلستقاليل 
 .تفضل

 :مر احجريةالنائب السيد ع

مسح يل السيد الوزير رجعت من جديد يف موضوع اإلستثمار، 
أوجه لكم الدعوة رفقة وزراء آخرين ابش تزورو املنطقة الشرقية 
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وعندان اقرتاحات اللي ممكن أهنا تشجع اإلستثمار، وممكن أهنا 
خترجنا من األزمة، كاين ممثلني عدة أحزاب، كاين منتخبني، كاين 

هم كنعيشو واحد الواقع، وإيال جيتو غنلقاوإن سلطات حملية، كل
 . شاء هللا احللول، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للرد

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

يعين اإلستثمارات يف السنة احلالية، اإلستثمارات اخلارجية وصلت 
هاد السنة اللي  %11مليار دايل الدرهم، يعين، زائد  14ل 

إذن اإلستثمار يف بالدان،  4151دازت وكانت سنة مهمة جدا 
احلمد هلل، بالدان غادين بواحد الوترية مهمة واملستثمرين األجانب 
عندهم الثقة يف بالدان، طبعا املستثمرين املغاربة، يعين، عندهم 

ثمرين اللي مهم هو نشوفو هاد املست الثقة يف املغرب يف بالدهم،
مليار  14األجانب، أي كيفاش كيتعاملوا معنا؟ ابش نوصلو ل 

دايل اإلستثمارات األجنبية يف املغرب فهاد السنة، وهادي سنة 
صعيبة جدا دوليا، يعين، كنظن أنه هاد النتائج إجيابية، كنا جينا 

و اشنو ونشوفللمنطقة وغنعاود نرجعو، إن شاء هللا، جنلسو معكم 
 .مها هاد االقرتاحات، مرحبا

 :السيد رئيس اجللسة

منر إىل آخر سؤال يف هذا القطاع، وهو حول املنظومة الصناعية 
وفرص الشغل للسيدات السيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد عبد العزيز اللبار

 السيد الرئيس،

 ..نسائلكمالسيد الوزير 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز اللبار

 .السيد الرئيس التوقيت رجع، شكرا،

 :السيد رئيس اجللسة

 .التوقيت، شكرا، تفضل. الصوت

 :النائب السيد عبد العزيز اللبار

املنظومة الصناعية واإلستثمار والتجارة، ماذا أعددمت لتشجيع 
االستثمارات جبهة فاس مكناس؟ نظرا للدور اإلقتصادي عامة 
وفاس ابخلصوص، وما هي مسامهة قطاع الصناعة يف جمال تكوين 
الشباب ابخلصوص ابملهارات ابإلمكانيات؟ اإلمكانيات املادية 

من مصاريف  %11على غرار دول الصني وتركيا مثال حيث 
لطريقة بيق هاد االتكوين مدعمة من طرف القطاع الصناعي، وبتط

السيد الوزير غادي نكونو طبقنا سياسة إقتصادية عوض سياسة 
 .سياسوية، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

س، ل فاس مكناشكرا السيد النائب، منشيو مباشرة ملنطقة داي
هاد السنوات األخرية شفنا استثمارات جديدة يف املنطقة، ايال 

 JAPAN شفتو يف قطاع السيارات، جاو الناس من
YAZAKI h استثمروا l'IRE  ،أو ما يف طريق اإلستثمار

يعين كنشوفو أنه املنطقة اآلن كتجلب مستثمرين أجانب، يعين، 
لسنوات األخرية أهنا من املستوى العايل اللي كان صعب هاد ا
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خترج من املنطقة دايل طنجة اللي فيها امليناء، أو تكون يف الدار 
البيضاء كيف كانت يف السنوات الفارطة، احلمد هلل اليوم، هاد 
 املستثمرين كيشوفو فهاد املنطقة، يعين، منطقة فيها أفق مهمة يف

 .املستقبل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز اللبار

حقيقة جناح الصناعة احلديثة يف صنع السيارات مهم جد مهم، 
ولكن هاد اإلستثمارات للي عامة يف املغرب لألجانب راهم العملة 

للبالد األصلي، ومن الضرائب معفية  %511الصعبة ترتجع 
 ، أما من الناحية فاس، ماذا أعددمت إلجياد حلول منصفة 511%

للجهات ليست هلا مواينء وال اقتصاد، كمثال جهة فاس مكناس  
كما قلنا اليت أصبحت من أفقر املدن من انحية التشغيل ماداي 
ومعنواي، ففاس كتستهل إعادة التفاته فهي من أعرق املدن العتيقة 
يف العامل، عاصمة العلم والعرفان، أما من الناحية دايل الرتميم دايل 

نرب الفضل اتيرجع لسيدان نصره هللا، فمن هذا املاملدينة العتيقة 
تنقول للسيدات والسادة واملواطن... داخل املغرب وخارج 
املغرب، ال بد من إعادة النظر يف اإلقتصاد دايل املدينة ككل، 
وال بد من زايرة املدينة العتيقة من بعد الرتميم دايهلا من طرف 

ت من أمجل وأقدم جاللة امللك نصره هللا وأيده، كملت ورجع
املدن العتيقة يف العامل أبسره، إن مل أقل يف املغرب والعامل أبسره، 

 أن نشري السيد الوزير رمبا درتو فلهذا من هاد املنرب هذا ال بد
بعض اإلجتماعات فجهة ةفاس مكناس، ورمبا أعطيتو بعض 

 .. التوعودات، أو رمبا بعض املستثمرين رمبا ما كملوش

 

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، انتهى الوقت السيد النائب 
احملرتم معذرة، هل من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف من فريق 

  .العدالة والتنمية تفضل، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد نوفل الناصري

ية قالسيد الوزير، بينكم وبني شي أزمة مع متارة واجلهة واحد االتفا
ابش أنهلو املنطقة الصناعية، كاين جمموعة من الشروط اللي هي 
تعجيزية، كنرجو منكم السيد الوزير إعادة النظر فذيك الشروط، 
وأعطيو لتمارة حقها من أتهيل املناطق الصناعية، وكذلك ترفعو 
من النسبة دايل الشباب اللي ابغيني خيدمو على الشغل، شكرا 

 .السيد الوزير

 :يس اجللسةالسيد رئ

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد على 
 .التعقيب والتعقيب اإلضايف

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

إيال امسحتو غادين نواجب على األسئلة فاس ومتارة، فاس كان 
عندان لقاء مهم جدا فاملنطقة، كان عهود من املستثمرين الناس 
دايل املنطقة، وكنتمناو أنه يف املستقبل غادي نعاود نرجعو نشوفو 
فني وصلنا، احلصيلة البعض منهم أوفاو ابلعهد يعين استثمرو 

مناو ين لتحقيق املشاريع دايهلم كنتوالبعض منهم ما وصلوش ليع
ن أنه يف املستقبل يعين يوفاو هباذ املشاريع دايهلم، أو يف متارة كاي

سنني،  1مشاريع اآلن مهمة حاليا يف املنطقة، املنطقة هادذ 
املنطقة اليوم ما عندها عالقة، وكنشوفو أنه مشاريع جايني أكثر 

الصناعي،   ة على التسريعهلاذ املنطقة، إيال امسحتو غري واحد النقط
منصب شغل، إيال امسحتو  111.111كان فيه القيل أو القال 
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نعطيوكم واحد شي أرقام ألن هاذ التسريع الصناعي كيعرفو اجلميع 
ابش ما تكونش  la CNSS املرافق دايل املغرب، إيال مشينا

املناقشة دايل هاذ الناس واش كيشتغلو ما كيشتغلوش، شفنا 
 : la CNSS الالئحة دايل

 جديد 52.376 : 2015

2016: 76.227 

 la منصب شغل هذا يعين نقط عند 89.884 :2017
CNSS دايل اهلدف  %41إذن  452.421، إذن اجملموع

، يعين التصنيع الصناعي أعطى 111.111جا  4141أفق 
 .نتائج

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى حسن مسامهتكم يف هاته
اجللسة، وهبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول 

من النظام  514أعمالنا ومنر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 
الداخلي جمللسنا املوقر، الكلمة للمتحدث األول عن موضوع طول 
مدة املواعد اليت حتددها القنصليات املغربية لفائدة مغاربة العامل 

ة واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب، السيدة عن فريق األصال
 .النائبة مشكورة

 :النائبة السيدة لطيفة احلمود

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة، لقد استبشر مغاربة العامل خريا بتعديل املادة الرابعة
املتعلق مبدونة احلقوق العينية، والذي  16.12من القانون رقم 

تيالء لعرفية اليت وضعت حدا لذعرية اإلسمبوجبه مت إلغاء العقود ا
على عقارات الغري، لكن السيدة الوزيرة مع إلزامية أخذ املواعد 
لتحرير الوكاالت العدلية اليت تتصرف يف العقارات، اليوم مغاربة 
العامل يعيشون معاانة حقيقية من أجل احلصول على موعد يف 

إىل  قنصلياتأجندة السادة العدول، والذي قد يصل يف بعض ال
 ثالثة أو أربعة أشهر، هذا التأخري السيدة الوزيرة غري مقبول إطالقا

ويبني جليا مستوى اخلدمات اإلدارية املقدمة ملغاربة العامل، واليت 
ال ترقى إىل املستوى املطلوب مع األسف، السيدة الوزيرة، ننتظر 

تسريع لحلوال عاجلة ونقرتح تعزيز األطقم العدلية مبوظفني حمليني 
 .وتيسري وتسهيل هذه املسطرة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة للسيدة الوزيرة، احلكومة يف شخص السيدة الوزيرة، 
 .تفضلي

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 ..ة النائبة احملرتمة على هذا السؤالأشكركم السيد

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب، من فضلك السيد النائب احملرتم

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

كما تعلمون كاين هناك عدة تدابري اللي مت اختاذها على مستوى 
اخلدمات القنصلية واللي متكنا من خالل حتسني هاذ اخلدمات 

لنا مبا يليق مبتطلبات مواطنينا ابخلارج، ابلطبع هاذ يعين احلرص داي
األكيد هو أنه يكون دائما هناك حتسني وجتويد هلاذ اخلدمات 

تبع، لكية السامية، وابلطبع هناك واحد التمتاشيا مع التوجيهات امل
واحد التتبع، واحد التقييم يومي إن مل أقول كل ساعة يعين كاين 
هناك واحد التقييم ومتابعة ابش منشيو لتحسني هاذ اخلدمات 
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ويعين جتويدها، هاذ املنظومة دايل التحسني كتاخذ بعني اإلعتبار 
يها تبسيط املساطر، ف جمموعة دايل األمور كما أشرمت فيها ما هو

ما هو رقمنه، فيها ما هو إعادة اهليكلة، وابلطبع املدونة اللي 
أشرتو هلا السيدة النائبة احملرتمة أعطت واحد الضوابط، واحد 
احملددات اللي خالتنا أننا ضرورا يعين نعتمدو واحد املسطرة ابش 
 لتصحيح الواثئق، فلذلك يعين ما متت املالحظة كما أشرمت هاذ

القضية داملواعد هي ما كتعطاش جلميع اخلدمات، يعين املواطنني 
ميكن يلجأ للقنصلية للحصول على جمموعة من اخلدمات، إمنا 
العملية دايل التوثيق أو العقود العدلية ملا هلا من أاثر قانونية  
كتستوجب ابش يكون هناك موعد، ألنه خاص يكون أوال يكون 

اذ لية، والقاضي هو اللي كيقوم هبهناك ألنه كيقومو هبا أطر عد
 العملية، اثنيا كاين تصحيح الواثئق املقدمة، وهذا كله فيه احملافظة
د على احلقوق العينية وحتصني يعين ممتلكات املواطنني، فاللي كنأك

ليكم أن كل هاذ األمور خديناها بعني اإلعتبار، وأنه غيتم إن 
ا فيها ل القنصليات مبتعزيز املوارد البشرية داي 4156شاء هللا ف

يعين بعض القنصليات اللي كتعرف هاذ اخلصاص فربوكسيل مثال، 
والليإن شاء هللا مع حلول السنة املقبلة غادي بتم تعزيز األطر 

 .دايهلا تفادي لكل هاذ الصعوابت، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، املتحدث الثاين عن ظروف ومالبسات وفاة طفل رضيع 
الة الصحية لألطفال اآلخرين بسبب التلقيح ألحد وتدهور احل

السادة النواب عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية تفضل 
 .السيد النائب، طيب تفضلي السيدة النائبة لطرح السؤال

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

ن ابلرابط الليمو  السيد الوزير، عرف املستشفى دايل الوالدة دايل
واحد احلدث مؤمل حول الفرحة دايل األسر مبولود جديد إىل حزن 

ومأمث، وذلك بسبب التلقيح، هاذ احلدث كثرت التفسريات أو 
التأويالت دايلتو يف ما خيص اجلرائد، ما بني قائل أبن األسباب 
يف التلقيح واملادة اللي مسؤول عليها الوزارة على اخلصوص، ما 

سألة أبن املسألة تتعلق خبطأ بشري، مث ما بني قائل أبن امل بني قائل
تتعلق بغياب البنيات األساسية ال مستوى طب األطفال وال على 
مستوى قسم املستعجالت، السيد الوزير، احنا القضية اآلن عند 
القضاء ونتمىن أن تكون الصريورة موضوعية وعادلة، ولكن السيد 

 عتنيو هباذ األسر هاذي وتقدمو هلمالوزير، أوال كنتمناو أنكم ت
املساعدة النفسية الضرورية ألنه ماشي ساهل على واحد املرأة 
والدات واحد الوليدات صحاح أو يف األخري نتيجة خطأ معني  
كتلقى راسها الفرحة حتوالت إىل حزن، السيد الوزير كذلك  
كنتمناكم تطمأنو املغاربة ألن الفئات اللي كتمشي هلاذ النوع 

ايل اخلدمات اللي كيقدمها املرفق الصحي مها الفئات الفقرية د
واهلشة واللي راها اآلن إذا جماوبتوهومش جواب موضوعي كيفقدو 

 احلياة وهو يف الثقة فهاذ اخلدمات، احلق يف الصحة مرتبط ابحلق
أول احلقوق ابلنسبة لإلنسان بشكل عام، السيد الوزير، بالدان 

جدا يف ما خيص محاية األمومة  بذالت واحد اجملهود كبري
والطفولة، وهذا كيتعترب من املؤشرات األساسية للرقي ابلنسبة 
للدول يف مؤشر التنمية، ولذلك حفاظا على هاذ املكتسبات 

 .السيد الوزير وحتقيقا لذلك احلقوق

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للحكومة، لسنا أمام األسئلة اليوم 
 .تفضلو السيد الوزير 514ن نتحدث يف إطار املادة حن

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

 .إذا مسحتم السيد الرئيس، إذا مسحتم

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير
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 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

 .غنعاودو نفس اجلواب ال هناك نفس املوضوع،

 :السيد رئيس اجللسة

ااي ختتلف بني املعارضة واألغلبية يف طرح واحد العدد ولكن، الزو 
ختتلف  514دايل التحدث يف مواضيع، وهذا عالش جات املادة 

 .متاما عن موضوع األسئلة الشفوية، تفضلو السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير اجلواب أو للرد

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة 

 ..إيال كان توافق كان أحسن ألن من خالل

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة 

 شكرا السيد الرئيس،

على أي حال هاذ اإلحاطتني يف وحدة موضوعهما يهمان 
العام،  ر الرأيموضوع اللي كيهم الرأي العام وهاذي مناسبة لتنوي

زي البداية يعين أن ال تفوتين هذه املناسبة ألتقدم ابلتعا أريد يف
واملواساة ألسر الرضيع اهلالك، كذلك األسف الشديد على هاذ 
احلادث املؤمل، فعال هاذ اإلحاطة مهمة لتوضيح ما رافق هاذ 
احلدث من أخبار ومعطيات كانت مغلوطة يف جزء كبري منها، 

إىل أنه يف إطار الربانمج الوطين للتمنيع وتبعا  وجتدر اإلشارة
للتوصيات دايل منظمة الصحة العاملية، املؤسسات الصحية 

التابعة لوزارة الصحة تقوم بتلقيح األطفال حديثي الوالدة ضد 
ساعة اليت تلي الوالدة،  44التهاب الكبد الفريوسي "ب" خالل 

الربانمج ، ومتاشيا مع توصيات 4151وهاذ الشي منذ سنة 
الوطين للتمنيع كيقوم املستشفى دايل الليمون اللي وقع فيه هاذ 
احلادث التابع للمركز اإلستشفائي اجلامعي ابن سينا وفق مساطر 
مضبوطة وبروتوكول خاص وعلى غرار ابقي املؤسسات الصحية 
بتلقيح الرضع حديثي الوالدة، وخالل عميلية التلقيح الذي قام 

مت تسجيل احلادث  4152دجنرب  51م به هاذ املستشفى يو 
لدى بعض الرضع، ومبجرد أن علمت ابحلادث أعطيت تعليمات 
من أجل تشكيل جلنة مركزية متعددة التخصصات فالوزارة، للقيام 
ببحث دقيق وعاجل يف املوضوع، حيث أسفرت التحرايت األولية 

رضع ظهرت  9اليت قامت هبا اللجنة على أن هاذ احلادث هم 
مضاعفات عبارة عن ضيق يف التنفس كما أن هاذ عليهم 

التحرايت مل تسجل أي إختالالت خبصوص جودة اللقاح، 
وظروف ختزينه، وظروف استعماله، وقد خلصت نتائج حترايته، 

 .حترايت هاذ اللجنة إىل أن ال عالقة للقاح ابحلادث

 :السيد رئيس اجللسة

تشفى رضيع مبسشكرا السيد الوزير، املتحدث الثالث عن وفاة 
 الليمون مبدينة الرابط عن الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيد النائب

 .احملرتم

 :النائب السيد حممد املالحي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدتني الوزيرتني،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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ا ذغري ابش نرتكو للسيد الوزير اإلجابة حول هاذ املوضوع، ألن ه
موضوع دايل الساعة، أو كون على أنه لإلخوان يف الفريق 
اإلشرتاكي، يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية طرحو نفس 
التساؤل اللي كنطرحو احنا اليوم، فنحن لسنا يف موقع املنافسة، 
أان غنطلع نطلق الفرصة للسيد الوزير لإلجابة بوضوح أكثر فهاذ 

 .املوضوع، وشكرا

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

 .تفضلوا السيد الوزير

 :السيد أانس الدكايل، وزير الصحة

شكرا السيد النائب احملرتم، ويف نفس املوضوع قلت أبن هاد 
اللقاح اللي كيتستعمل يف الليمون هو اللي كنستعملوه يف مجيع 
مراكز الوالدة ويف مجيع املراكز الصحية، األطقم الطبية والتمريضية 

ر فل ابحلالة الصحية دايل الضحااي يعين فور ظهو سارعت إىل التك
هاد األعراض، والذي مت نقلهم كلهم إىل قسم اإلنعاش العناية 
املركزة مبستشفى األطفال من أجل تتبع حالتهم الصحية وهو ما 

منهم غادروا  4أطفال،  1مكن من حتسن احلالة الصحية ل
قرة حتت تاملستشفى يف حني الزال هناك رضيع واحد يف حالة مس

املراقبة الطبية واحلالة دايلو كتحسن يوم بعد يوم، لألسف فارق 
احلياة يعين رضيع قبل نقله إىل مستشفى األطفال، أريد أن أؤكد  
كذلك على أنه هاد اللقاح كيستعمل يف مجيع املؤسسات الصحية 

ولغاية اليوم عمرو مسجل أي حادث وجتدر  4151قلت منذ 
صاحل دايل املركز اإلستشفائي اجلامعي اإلشارة إىل أن كذلك امل

ابن سينا قاموا بدورهم بتحقيق بفتح حتقيق داخلي من أجل 
استجالء األمر وحتديد املسؤوليات، إضافة إىل أن النيابة العامة 
هي كذلك فتحت حتقيق يف املوضوع كما أمرت ابعتقال ممرضتني 

اإلثنني  معلى دمة التحقيق مت عرضهما مع احملكمة اإلبتدائية يو 
حبضور حمامي على املركز اإلستشفائي اجلامعي، وابلتايل نظرا ألن  

كون القضية بني يدي القضاء اليوم تفاداي لتضارب 
اإلختصاصات جتنبا للتأثري على التحقيق القضائي الذي ال زال 
ساراي يف املوضوع وحرسا على مصلحة مجيع األطراف وعلى 

رة ستعمل على اختاذ ما يلزم من شروط احملاكمة العادلة فإن الوزا
إجراءات وفق ما سيشفر عنه البحث القضائي وكذلك تنوير الرأي 

 .العام يف املوضوع يف حينه، شكرا السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، املتحدث األخري هو عن التهديدات املمنهجة 
تعجايل لذلك اإلساليت تستهدف حممية حبرية دار بوعزة والتأثري 

على األوضاع البيئية ابملنطقة عن اجملموعة النيابية للتقدم 
 .واإلشرتاكية، تفضلوا السيدة الرئيسة

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

السيدة كاتبة الدولة، انطالقا من قناعتنا يف التقدم واإلشرتاكية 
وبضرورة استحضار البعد اإليكولوجي يف  بضرورة اإلهتمام

معيشهم اليومي يف سلوكاتنا اليومية ويف السياسات العمومية 
خاصة تلك املرتبطة ابجملال ألنه هذا حق دستوري اآلن احلق يف 
العيش يف بيئة سليمة يف جمال سليم ولكن أيضا حق األجيال 

نا تناول بالقادمة علينا، واحنا اليوم يف التقدم واإلشرتاكية طل
الكلمة إلحاطة اجمللس أوال و لتقدم احلكومة األجوبة الضرورية 
حل التهديدات واخلطر احملدق ابلبحرية دايل دار بوعزة واحنا  
كنعرفوا أبن هاد البحرية وهاد الضاية تتواجد على بعد كيلومرتات 
بضع كيلومرتات من الدار البيضاء وهي متنفس ملنطقة للجهة 

 اصة الدار البيضاء وكنعرفوا اليوم أبنه إضافة هادوجهة احلواضر وخ
البحرية هادي وهاد الضاية إضافة إىل أنه كتعرض أبن كيتم الضخ 
فيها مواد ملوتة كتعرض اآلن بشكل ممنهج من واحد العملية دايل 

انوا  التجديد دايهلا أبنه كاع بعض املنعشني العقاريني احمليطني هبا ك
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بو ابش دوك سواكي اللي كيجيو يص كيقوموا كيوضعوا الرتسنات
يف هاداك املاء..، وحنا تنعرفوا الدور دايل التوازن والنظام البيئي 
ألن كيتواجدوا هبا أعشاب طيور أمساك واحنا كنعرفوا أبن هاد 
الضاية هادي دايل هذا كانت موضوع، كانت موضوع يف عهد 

 تاحلماية وكانت هتديدات أبن ابش حتول للقطاع اخلاص وكان
موضوع دايل سلطة احلماية وكنلمسوا هاد الشيء، وحنا كنعرفوا 

وا التعبئة التعبئة دايل الساكنة ودايل مجعية اجملتمع املدين اللي نظم
وقفة حلماية هذه الضيعة، هذه الضاية من هاد التهديدات، 
وابلتايل حنا كنطلبوا منكم آشنوا هي التدابري اللي كتاخضها 

 .لضاية، وشكراالوزارة حلماية هذه ا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة السيدة الوزيرة احلكومة يف شخص 
 .السيدة الوزيرة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

هو أن هناك اهتمام من طرف  شكرا السيدة الرئيسة، ابلفعل
اجملتمع املدين البيئي وأيضا من طرف الساكنة هبذا حقيقة اجلوهرة 
مبدينة الدار البيضاء أو بنواحي الدار البيضاء اللي هي ضاية دار 
بوعزة، التهديد الذي حتدث عليه جمموعة من هو ال ميكن نكرانه 

 وولكن احلكومة ماشي عازمة، ولكن هي عملت وتعمل على أ
اختذت جمموعة من اإلجراءات أوال من أجل احلد من هاذ 
اإلشكال دايل التلوث البيئي اللي هو حقيقة كيأدي للتخفيض 
دايل منسوب املياه فهاذ الضيعة ابإلضافة إىل أنه يقدريهدد أيضا، 
يهددها ككليا مث اإلشكال اللي يف امللكية، ابلتايل هذا واحد 

 اعات هي اليوم يف إطار التدبرياملشكل اللي احنا كمجموعة القط
املندمج هلاذ اإلشكال هذا كنحاولو حنلوه بتنسيقن اتم مع 
السلطات الرتابية، حيث أن مت حلد اآلن التحديد بعد امليداين 

للضاية من طرف بواسطة دفرت التحمالت، الشيء اللي هو أفراز 
 اإلشكال دايل امللكية واللي هو اليوم يف القضاء واحنا نتتبعه

وبدون شك غيتحل كذلك ابملسطرة دايل أن نضمو هاذ غي 
بشكل رمسي ابش تكون من يعين املنطق الرطبة املعرتف هبا عن 
طريق، املسألة الثانية هو أن وكالة احلوض املائي أليب رقراق 

قامت بواحد العملية دايل إبزالة حوايل  4151والشاوية سنة 
مث احنا كنخدمو  مرت من الردميات ومن كل ما يصب، 11.111

يف كتابة الدولة للتنمية املستدامة ابش نعطيو واحد اجلواب مندمج 
أو مشويل، حبيث كنشتغلو على أساس وضع منظومات هلاذ 
اإلشكال داملخلفات دايل مشاريع البناء يف الدار البيضاء إن شاء 
هللا يف واليوم يف الصباح أان أصال كنا فهاذ يف إطار هاذ تفعيل 

شروع دايل املطارح من النوع الثاين اللي كتضم خملفات هاذ امل
 البناء واللي هي إن شاء هللا غتعرفها مدينة الدار البيضاء يف القريب

موجود  business plan العاجل، تنطلق عمليا حبيث أن
 ..ابإلضافة إىل عندان كذلك إعداد

 :السيد رئيس اجللسة

 .تكممجيعا على مسامهشكرا السيدة الوزيرة احملرتمة، وشكرا لكم 

  

 


