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 ئةلثالثني بعد املاة واحمضر اجللسة الثامن
 

يناير  14ه )4111مجادى األوىل  41الثالاثء  :التاريخ
1142.) 

س رئيس جملل ادريس اشطييب النائب السادسالسيد : لرائسةا
 .النواب

ة دقيقة ابتداء من الساع ساعات ومثانية وعشرون ثالث: التوقيت
 .الثالثة مساء والدقيقة الثالثة

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات : جدول األعمال
 احلكومية التالية:

 

  ؛الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي -
إبصالح اإلدارة وابلوظيفة  ةاملكلف الوزارة النتدبة -

 ؛العمومية
  ؛إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة -
 كتابة الدولة املكلفة ابلتنمية املستدامة؛ -
  ؛الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة -
  ؛ابلشؤون العامة واحلكامة ةاملكلف الوزارة املنتدبة -
  ؛الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل -
مع ابلعالقات مع الربملان واجملت ةاملكلف الوزارة املنتدبة -

  ؛املدين
 كتابة الدولة املكلفة ابإلسكان؛ -
ابلصناعة التقليدية واإلقتصاد  ةاملكلف كتابة الدولة -

  االجتماعي.

 .األوقاف والشؤون اإلسالمية -

 

 :رئيس اجللسة ادريس اشطييب السيد

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني،

 .افتتحت اجللسة

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات مواد النظام  411طبقا للفصل    
الداخلي جمللسنا املوقر نلتقي جمددا يف اجللسة اخلاصة ابألسئلة 

 33الشفهية برسم هذه الدورة اخلريفية، ويتضمن جدول أعماهلا 
شفهيا، هتم القطاعات التالية: الصناعة واإلستثمار والتجارة سؤاال 

واإلقتصاد الرقمي، القطاع املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة 
العمومية، إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة 
املدينة، الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، القطاع املكلف 

ؤون اخلارجية والتعاون الدويل، ابلشؤون العامة واحلكامة، الش
القطاع املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، القطاع 
املكلف ابلصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماع، وأخري األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، يف البداية نستمع إىل املراسالت الواردة على 

شكورا، تفضلوا ا مالرائسة فليتفضل السيد األمني احملرتم لتالوهت
 .السيد األمني

 :السيد السالك بولون أمني اجمللس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

توصل مكتب جملس النواب من السيد رئيس احلكومة مشروع    
املأذون  32.92بتغيري وتتميم القانون رقم  24.49قانون رقم 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

2 

عليه فق إىل القطاع اخلاص كما وا مبوجبه يف حتويل املنشآت العامة
 .جملس املستشارين

سؤال   93سؤال شفوي،  33توصلت رائسة جملس النواب ب
جواب على األسئلة الكتابية، ومت سحب سؤال واحد   23كتايب، 
 .كتايب

قرار يتعلق ابلغائبني للمرة الرابعة، تطبيقا ألحكام 
 92الدستور املنصوص عليها يف الفقرة اخلامسة من من الفصل 

من النظام الداخلي  413و 419تني وعمال مبقتضيات املاد
جمللس النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أمساؤهم 
تغيبوا عن اجللسة العامة للمرة الرابعة خالل هذه الدورة، تقرر 

ابعة تطبيق مقتضيات النظام الداخلي احملددة يف الفقرتني الثالثة والر 
منوح التعويض الشهري امل القتطاع املبلغ املايل من 413من املادة 

هلم حبسب عدد األايم اليت وقع خالهلا التغيب دون عذر مقبول، 
 وتالوة أمساء يف اجللسة العامة وينشر يف، ونشرها يف اجلريدة الرمسية
للربملان والنشرة الداخلي للمجلس واملوقع اإللكرتوين، الغائبون 

ديق جلسة مد صللمرة الرابعة ويتعلق األمر ابلسيدين النائبني حم
، 1149دجنرب  44واجللسة  1149نونرب  49أو  41أو  41

 1149نوفمرب  19الثاين عبد هللا اإلدريسي البوزيدي عن جلسة 
 .، شكرا السيد الرئيس1149دجنرب  44أو  41أو  3واجللسة 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد األمني، السيدات والسادة النواب أود اإلشارة فقط 
يف ما خيص الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة النواب 

من النظام الداخلي، فقد تفاعلت  411احملرتمني بناء على املادة 
احلكومة مع املواضيع التالية، مدى تقدم برامج التنمية املندجمة 

ألصالة تعاين من الفقر واهلشاشة عن فريق ا ابلنسبة لألقاليم اليت
واملعاصرة، معاانة املتشردين من موجة الربد القارس اليت تعرفها 
البالد والتدابري املتخذة حلماية أرواحهم عن الفريق االستقاليل 

للوحدة والتعادلية، السؤال الثالث داء غامض يقتل عددا من 
رائسة ذلك توصلت الاألغنام ببوعرفة عن الفريق اإلشرتاكي، ك

برسالة من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف 
 ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين خيرب فيها مبا يلي، أوال طلب

السيد وزير الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي بتأخري 
د الوزير ياألسئلة املوجهة إليه إىل هناية اجللسة، اثنيا إخبار الس

إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة كون كاتبة 
الدولة املكلفة هبذا القطاع هي من سيتوىل اإلجابة عن السؤال 

 .وسيدرج مع السؤال املوجه إليها يف حينه 49رقم 

حضرات السيدات والسادة النواب، نشرع اآلن يف بسط األسئلة 
مالنا ونستهلها ابلقطاع املكلف الشفوية املدرجة جبدول أع

إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية، السؤال األول يف هذا 
القطاع، سؤال متعلق مبآل ميثاق املرافق العمومية املنصوص عليها 

من الدستور، من فضلكم ال نسمع شيئا، من  413يف الفصل 
فضلكم السادة النواب، من فضلكم قلت سؤال املتعلق مبآل ميثاق 

من الدستور  413ملرافق العمومية املنصوص عليها يف الفصل ا
 احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، للسيدات والسادة النواب

فليتفضل أحد واضعي هاذ السؤال، تفضلوا اإلخوان، تفضل 
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد فؤاد العماري

 شكرا السيد الرئيس،

يتحدث عن ميثاق املرافق  413 الفصل السيد الوزير، الدستور يف
العمومية. نسائلكم أين وصل مآل هاذ امليثاق؟ أشنو هي 
الرتتيبات اللي دارتو احلكومة ابش تفعل أحد املقتضيات املهمة 

 .دايل الدستور؟ ولكن أيضا ابش حتسن أداء اإلدارة املغربية؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على تفضلكم هبذا السؤال، فعال ميثاق 
املرافق العمومية هو مشروع مهيكل يف إصالح اإلدارة، وهذه 

وىل اليت شرعت يف إاجازها هو تفعيل احلكومة من اخلطوات األ
جلميع األحكام الدستورية اليت تنص على قواعد احلكامة اجليدة 

نا واحد اليت يتعني ترتيبها وجتميعها يف ميثاق املرافق العمومية، وضع
األرضية كتوضع مجيع هاذ القواعد دايل احلكامة اجليدة، ومبادئ 

اري، ومبدأ انونية للفعل اإلداملرافق العام، ويف مقدمتها الشرعية الق
اإلستمراري، ومبدأ اإلنصاف يف تغطية الرتاب، ومبدأ اجلودة، 
ومبدأ الشفافية واملسؤولية واإلنفتاح، انفتاح املرافق اإلداري على 
 املواطين، هاذ املبادئ كلها مت ترتيبها يف امليثاق، وهاذ امليثاق اآلن

نتقي كومية، ألنه يهو يف طور املشاورة بني كافة القطاعات احل
خصوصية كل إدارة، وكل قطاع وزاري له يشكل وله مرافق للمرافق 
العام، إذن فهناك مشاورات وستنتهي هاذ املشاورات بعرض 
امليثاق على مسطرة التصديق واإلعتماد احلكومي، وشكرا على 

 . سؤالكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :يالنائب السيد فؤاد العمار 

 3السيد الوزير شكرا على اجلواب، طبعا املغاربة مولفني يتسناو، 
، واحنا كنستناو امليثاق 1144سنوات اآلن مرت على دستور 

طبعا اللي هو موكول لإلدارات املغربية صحيح، ولكن ميثاق على 
األقل مثل هذه اخلطوات ما كتطلبش موارد مالية كبرية ابش نزلوها 

ناو نا يف احلكومة السابقة أو ابقني كنتسعلى أرض الواقع، تسني

داب، ماشي فقط األمر يتعلق كما قلت بتنزيل أحكام الدستور، 
وهي مسؤولية حكومية ابمتياز، وهي واجبة عليها أهنا تنزل 
األحكام دايل الدستور يف حينها، خصوصا أن احنا كنعرفو 

 وال نيالوضع دايل اإلدارة املغربية، ولكن أيضا ألنه حىت املواطن
املوظفني يعرفو العالقة والقواعد التنظيمية اللي كتنظمو، احنا  
كنتابعو ما يقع يف اإلدارات املغربية ومتارة اللي كيدوزوها املواطنني 
 اللي كيبغيو ميشيو جييبو الشواهد دايهلم كيفما كان أو تقريبا يف

مجيع القطاعات، كنتابعو املواطن اللي كيجي ابش جييب شهادة 
ىن واللي جييب يف أي حاجة أي وثيقة إال وكيلقى صعوابت  السك

كبرية، كنعتربو أبنه هاذ امليثاق على األقل جياوب على بعض 
 . اإلشكاالت

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير

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

 .صايف ما كاينش تعقيب

 :السيد رئيس اجللسة

إذن منر السؤال املوايل سؤال عن تدين رتبة املغرب بسبب ظاهرة 
الرشوة والفساد للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد بوشنيف

 .م هللا الرمحن الرحيمبس

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم، يف ظل تواضع وقع السياسة املعتمدة للتصدي
للفساد، حصل املغرب على أسوأ ترتيب على مستوى الرشوة يف 
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تقرير املنتدى اإلقتصادي العاملي، السؤال السيد الوزير، كيف 
 ميكن حتسني هذا الرتتيب؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير تفضلوا

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

شكرا السيد النائب احملرتم على تفضلكم هبذا السؤال، وإن كنت 
ال أوافقكم املقدمات اللي بنيتو عليها هاذ السؤال دايل أسوأ 

 املسألة دايل التقارير الدولية سواء يف املؤشر، يف النزاهةترتيب، 
أو حقوق اإلنسان األول أو غري ذلك حتتاج إىل قراءة مغايرة ما 

انتقائية، ولكن ابألخص تكون مباشرة ماشي عرب  تكونش
الوسائط، فأقرتح على السيد النائب أان يقرأ مباشرة التقرير دايل 

ملغرب اإلقتصادي العاملي، لكي يتأكد أبن االتنافسية دايل املنتدى 
حتسن يف عشر مؤشرات جعالتو يف الصدارة دايل مشال إفريقيا 

داملؤشرات فقط، إذن فاحنا ابلنسبة لنا  1وحقق تراجع يف 
اإلجراءات اللي كنقوموا هبا احلكومة ماشي ابش حنسنوا املؤشرات 

املؤشرات ني و احنا كنقوموا إبجراءات ابش حنضاوا ابلرضى داملواطن
إىل حتسنات فال أبس يف ذلك، لكن اهلاجس ماشي هو املؤشرات 
إيال دخلنا يف هاد الشي داملؤشرات والنسبية دايلو يف خمتلف 

 .اجملاالت فهناك نظر يف هاد األمر، وشكرا السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد النائب

 :نائب السيد حممد بنجلولال

السيد الوزير احملرتم، نثمن اجملهود احلكومي املبذول يف هذا اجملال 
من أجل جتاوز اإلشكاالت املرتبطة بتفشي ظاهرة الفساد والرشوة 
إال أن حماربة الفساد تستدعي اخنراط اجلميع وذلك عرب مستويني 

مع يف حماربة تاملستوى التخليقي يتعلق بضرورة اخنراط الدولة واجمل
ظاهرة الفساد سواء من خالل إعادة النظر يف منظومة القيم اليت 
تتفشى يف اإلدارة العمومية، ومن خالل فضح اجملتمع هلاته 
السلوكات وعدم التطبيع معها، وهنا ندعو إىل ضرورة تنفيذ 

اليت جاءت يف خمرجات احلوار الشامل إلصالح  13التوصية رقم 
بليغ  تدعو صراحة إىل توسيع جمال اإللتزام ابلتمنظومة العدالة واليت

عن جرائم الفساد املايل وإقرار جزاءات عن عدم التبليغ عنها مع 
 .توفري الوسائل الضرورية حلماية الضحااي وشهود التبليغ

املستوى الثاين وهو مستوى جدري، وهنا نشيد مبقرتح احلكومة 
ع القانون جاء يف مشرو القاضي بتجرمي اإلثراء الغري املشروع الذي 

اجلنائي املعروض على الربملان هاد الشيء الذي سيشكل خطوة 
مهمة يف احلد من ظاهرة تفشي الرشوة وتضارب املصاحل، وهنا 
ندعو كذلك إىل ضرورة إحالة مشروع قانون املسطرة اجلنائية ملا 

 .له من دور يف معاجلة الكثري من القضااي ذات الصلة هبذا املوضوع

د الوزير، ابملوازاة مع ذلك نشيد ابإلسرتاتيجية الوطنية السي
ملكافحة الفساد يف هذا اجملال لكن ابملوازاة مع، السيد الوزير، 
ألنه ال إصالح دون حماربة الفساد حقيقية ندعو احلكومة إىل 
 وضع خمطط استعجايل لتنزيل وتنفيذ هاته اإلسرتاتيجية املهمة مع

ضااي الفساد املايل املعروضة اليت العلم أن هناك جمموعة من ق
 ..تعرفوهنا ومنها التماطل وإن مل نقل تقاعس الشيء الذي يشوش

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال ردكم السيد الوزير تفضلوا

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

شكرا السيد النائب احملرتم كل هاد احليثيات اللي تفضلتوا هبا، 
من هاد الشهر  31غادي تكون موضوع نقاش قريبا ابلضبط يوم 

عند اجتماع اللجنة الوطنية حملاربة الفساد برائسة السيد رئيس 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

5 

احلكومة اللي هو رئيس اللجنة واللي غانتقدموا هبا يف التقرير، 
حول حصيلة الوقاية واحملاربة من الفساد يف املرفق تقرير شامل 
 .العام، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل سؤال حول امللف املطليب لدكاترة الوظيفة 
العمومية واملؤسسات العامة للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :محاد آيت ابها النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ال زالت فئة عريضة من املوظفني تعاين يف صمت 
بسبب عدم إجياد احلل الشامل واملنصف مللفهم املطليب دكاترة، 
 تقنيني لذا نسائلكم السيد الوزير أشنو دارت احلكومة هلاد الفئة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

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

شكرا السيد النائب احملرتم، أود التذكري جوااب على هذا السؤال 
أن األحكام دايل الدستور حدد اشنو هي الشروط دايل الولوج 

لعمومية لوظيفة اللوظيفة العمومية، كذلك النظام األساسي العام ل
واألنظمة األساسية اخلاصة حدد مجيع الشروط، احلكومة بذالت 
اجملهود بل ماشي هاد احلكومة هادي فقط ميكن نقول لك من 

ختصصت مناصب غري  1142إىل القانون املايل دايل  1143
مسبوقة يف تسوية األوضاع داملوظفني حاملي شهادات الباكلوراي 

لية أواملهمة لتقلد املسؤو   ابجتياز املباراةواللي غادي يكونوا ملزمني
دايل التدريس أو البحث العلمي يف مجيع املؤسسات اجلامعية، ما 
عدا هاذ الصيغة ليست هناك صيغة أخرى لتسوية األوضاع، 

وخاصة ما تفضلتم به فيما يتعلق خبلق نظام أساسي خاص 
سية حبكم اللوظيفة العمومية، ألن الوظيفة العمومية ختلق أنظمة أس

من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية بناء على  1الفصل 
املهام املتماثلة وليس على الدبلومات، وإيال خلقنا هيئة حبملة 
البكالوراي وأخرى حبملة اإلجازة، اإلدارة تتخلق هيئات بناء على 
متطلبات موضوعية كيطّلبها املرفق العام اللي تكلمنا عليه قبل 

 .س على الديبلومات، وشكراقليل ولي

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد محاد آيت ابها

شكرا السيد الوزير، حقيقة ننوه ابجملهودات اللي تتقوم هبا 
احلكومة، ولكن السيد الوزير راه املوظفني تيعانيو، املوظفني يف 
مجيع األسالك راه تيعانيو راه حشومة يف البلد دايلنا مّلي تنلقاو 
الدكاترة دايل املؤسسات العمومية الدكاترة تيعانيو كنلقاو التقنيني 

ه آن األوان نفكرو يف التعديل دايل النظام األساسي تيعانيو، را
دايهلم، هذا راه خصو هذا مطلب دايل مجيع الفئات دايل 
املوظفني كلهم تيعانيو من النظام األساسي، ألن رمبا النظام 
األساسي ماشي قانون منزل ونفتحو احلوار مع هاذ الناس، كاين 

راه املوظفني  هلماللي غري بغاو تتصنتو ليهم وشوفو املشاكل داي
واش احنا بغينا دااب نشجعو الدراري دايلنا يقراو يف العامل القروي 
ويف كذا، كيفاش إيال لقينا الفئات اللي هي توظفت كتعاين أش 

ري غادي نقولو للتالميذ اللي ابقني بغينا نقرّيوهم؟ هللا جيازيكم ابخل
 راه اما نيالسيد الوزير راه خصكم تفكرو فهاذ الفئة دايل املوظف

الركائز دايل الدولة خصكم تعاوهنم وتشجعهم، وشكرا السيد 
 .الوزير
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 :السيد رئيس اجللسة

 هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة النائبة من فريق العدالة
 .والتنمية

 :النائبة السيدة إميان اليعقويب

 اجلهود اليت قامت هبا احلكومة سابقا يف حل مشاكل السيد الوزير،
دايل الدكاترة يف الوظيفة العمومية هي مقدرة، لكن كاين مشكل 
دايل احليف الذي يطال عددا من الدكاترة اللي اما ماشي من 
الناس اللي ما كانوش يف الوظيفة العمومية، واليت ال تكفيهم 
املناصب املرصدة للوظيفة العمومية وخصوصا يف جمال دايل التعليم 

يضا ه املناصب كتكون قليلة ويتنافسون أالعايل، وهذا يؤدي إىل أن
يف تلك املناصب مع عدد دايل الناس اللي اما كيشملهم 
التحويل، وهذا يطرح مشكل كبري على مستوى حيف الذي 

 .يطاهلم، فبالتايل نطالبكم حبل املشكل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ ال، ردّكم السيد الوزير تفضلوا

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

أوال أود التوضيح أبن احلوار مفتوح أان شخصيا استقبلت واحد 
العدد دايل الفئات دايل املوظفني من حاملي شهادة الدكتوراه 

ع من نوضحت هلم أن املرجعية القانونية بطبيعة احلال ال شيء مي
مراجعة املنظومة يف األنظمة را احنا راجعنا الدساتري ماشي فقط 
النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ال شيء مينع، لكن 

،  1142 -1143إمكانيات الدولة معروفة أان قلت من 
منصب ختلق غري لتسوية األوضاع دايل املوظفي محلة  1291

يلة ة نعتز هبا لكن الوسشهادة الدكتوراه، إذن فهم كفاءات وطني
 الوحيدة القانونية لتقلد املسؤولية وتسوية الوضعية هي املباراة وليس

شيء آخر، أما املسألة دايل خلق نظام خاص ألن ما كيقوموش 
 .بنفس املهام كيقومو مبهام خمتلفة حسب القطاعات

 :السيد رئيس اجللسة

ركز الالمتشكرا السيد الوزير، السؤال املوايل سؤال عن ميثاق 
اإلداري للسيدات والسادة النواب من الفريق احلركي، تفضلوا 

 .السيد النائب

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

نسائلكم عن اآلليات املعتمدة لتفعيل ميثاق الال  السيد الوزير،
متركز اإلداري والتدابري املزمع اختاذها لتنزيل وتوزيع اإلختصاصات 

املركزية واملصاحل الال ممركزة للدولة؟ وما هي اإلجراءات بني اإلدارة 
املتخذة بشكل تشاركي مع اجلماعات الرتابية وهيئاهتا وهيئات 

 .املؤسسات األخرى لتنزيل هاذ امليثاق وإاجاحه؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير تفضلوا

س يالسيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئ
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

شكرا السيد النائب احملرتم، كنتم قد طرحتم هاذ السؤال قبل إخراج 
هو ينفذ د هلل امليثاق خرج و امليثاق الوطين للالمتركز اإلداري، احلم

ويستوعب التوجهات العامة لسياسة الدولة يف جمال الال متركز،  
كما مت اإلعالن عنها يف اجمللس الوزاري اللي ترأسو جاللة امللك 

غشت من السنة املاضية، واللي ميكن يل نقول أبن هاذ  11يوم 
امليثاق غادي يشّكل واحد التحول كبري يف التنظيم اإلداري أو يف 

دارة املغربية فيه واحد العدد دايل األحكام النموذج التنظيمي لإل
ودايل القواعد اللي كتجعل أبن اجلهة هي اإلطار األمثل لتفعيل 
أو لتوطيد السياسات العمومية، ولتحقيق سياسة القرب ولتعبئة 
املوارد اجلهوية وتلبية اخلصوصيات دايل كل جهة، اآلن بعد 
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جعي مديري مر صدور هاذ امليثاق احلكومة وضعت واحد التصميم 
سيطرح على كل قطاع حكومي أن يقوم جبرد خمتلف 
اإلختصاصات التقريرية اليت سيتم نقلها إىل اإلدارة الال ممركزة، مع 
 أيضا حتديد املوارد البشرية واملادية اليت يتعني تعبئتها، واألهداف

واملؤشرات اليت يسعى إىل حتقيقها من خالل هاذ الالمتركز على 
هاذ التصميم املديري سيعرض قريبا جدا على صعيد كل جهة، 

اجمللس احلكومي ليصدر مبثابة مرسوم وغيكون هو اخلطوة األوىل 
يف خريطة أو يف الربانمج التنفيذي للميثاق اللي رسم واحد املدة 

سنوات يعين بعد هنايتها سنكون أمام ألول مرة يف  3دايلكم 
 .ة، وشكرا لكماتريخ اإلدارة املغربية أن اإلدارة ال ممركز 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب؟ تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

 شكرا السيد الوزير،

ال ميكننا إال أن نسجل يف الفريق احلركي ابرتياح أامية إخراج 
ميثاق الال متركز اإلداري، وهو ميثاق طاملا طالبنا إبخراجه على 
ضوء اجلهوية املتقدمة، ألنه يتيح إسناد القرار إىل مستعمليه 
 الفعليني لكننا نعتقد أبن هاذ امليثاق يتطلب ابملوازاة مع تنزيله

وضوعية جتربة اجلهة، فهناك تراكمات هناك القيام بتقييم م
إشكاالت هناك نصوص تتضمنها القوانني التنظيمية للجهات 
واجلماعات والعماالت واألقاليم غري مفعلة، هناك الزمة أصبحت 
ترتدد يف كل مناسبة من طرف مجيع املتدخلني تتمثل يف عدم 

د أبن قوجود أي إنسجام أو التقائية بني السياسات العمومية، نعت
تنزيل هاذ امليثاق جيب أن يتم ابملوازاة مع إصالحات أخرى فال 
ميكننا التسليم أبن هاذ امليثاق سيحل كل املشاكل العالقة واليت 
حتد من اجاعة وفعالية اجلهة كاختيار، البد من تعاون وتشارك 
أفقي بني اجلهة ابعتبارها الفضاء الرتايب املالئم لبلورة السياسة 

المتركز اإلداري، مع أخذ الدور احملوري لويل جهة ابعتباره الوطنية ل
ممثال للسلطة املركزية، البد كما أكدمت السيد الوزير يف اجلواب 
دايلكم من نقل اإلختصاصات جيب أن يتوازى مع نقل 
اإلعتمادات املالية الكافية واملوارد البشرية واألطر اإلدارية الكفأة 

يثاق د من التذكري مبوازاة مع هاذ امللتنزيل تلك االختصاصات، الب
من تفعيل صندوق التضامن ما بني اجلهات لتحقيق أهداف هاذ 
امليثاق املتمثلة يف اإلنصاف والعدالة والتوزيع املتكافئ، السيد 

 .الوزير نتمىن أن تكون اجلهة فضاءا فعليا للسياسة

 :السيد رئيس اجللسة

يف  ؟ ال، آخر سؤالشكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف
هذا القطاع سؤال عن مراجعة منظومة الوظيفة العمومية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

 .النائب

 :النائب السيد رضا بوكمازي

بكل أتكيد منظومة الوظيفة العمومية فيها جمموعة  السيد الوزير،
 نفس الوقت كاين جمموعة من من اإلجيابيات، ولكن يف

اإلشكاليات اللي كتعرفها هاذ املنظومة، سبق والتزمتمو معنا أمام 
اللجنة دايل العدل والتشريع ابلعمل على مراجعة النظام األساسي 
عموما للوظيفة العمومية، خاصة من خالل التعدد اللي كتعرفو 

 هاذ األنظمة أين وصل هذا املشروع السيد الوزير؟

 :اجللسةرئيس  السيد

 .اجلواب السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،
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شكرا السيد النائب احملرتم على تفضلكم هباذ السؤال، فعال كانت 
عن  ااإلنسان احلديثمناسبة يف جلنة العدل والتشريع وحقوق 

املراجعة وهذا التزام حكومي يف الربانمج احلكومي وارد، لكن قرران 
أن ال نشرع يف هاذ املراجعة إال بعد انعقاد اجمللس األعلى للوظيفة 

، ففي األسبوع املنصرم انعقد 1141العمومية، الذي مل ينعقد منذ 
ل عن ثاجمللس األعلى للوظيفة العمومية مبمثل عن اإلدارة ومم

اإلنتماءات دايهلم واألسالك دايل مبا فيهم  املوظفني مبختلف
موظفي اجلماعات احمللية، وكان اجتماع انجح جدا وكان املوضوع 
األساسي دايلو وجدول األعمال هو مراجعة منظومة الوظيفة 
العمومية، احنا قدمنا عروض تتعلق ابملداخل األساسية هلذه 

ت دايهلا واضح ابإلضافة إىل اإللتزاما املراجعة واللي كان املنطلق
احلكومية وهو الرسالة امللكية اليت بعثها إىل املنتظم املنعقد يف 
الصخريات واللي عطيت توجيه واضح وهو اإلنتقال من منوذج 
للوظيفة العمومية قائم على تدبري املسارات إىل منوذج للوظيفة 

ط ابهليئة وذج مرتبالعمومية قائم على تدبريالكفاءات، احنا عنا من
وابإلطار وابلدرجة اللي كيخلق تعدد اهليئات واللي كيخل 
ابلعدالة األجرية وابلتايل فاحنا عندان خيارحاسم هو أن منضي حنو 
منوذج تستحقه بلدان من أجل تثمني املوارد البشرية وهو النموذج 
اللي ميكن يرد اإلعتبار للكفاءة يف خمتلف املراحل دالوظيفة 

ية سواء يف االلتحاق أو يف التقييم أو يف نظام الرتقي إىل العموم
غري ذلك، فاآلن الصورة مكتملة وضمنها التشاور مع ممثلي 
املوظفني يف اجمللس األعلى وقريبا سشرع يف تقدمي املراسيم أو 
اخلطوات التشريعية اللي من شأهنا الشروع يف مراجعة هاد املنظومة 

ني، كافة الشركاء اإلجتماعيني واملهنيودائما مبقاربة تشاركية مع  
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضل

 :النائب السيد حممود إمري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى املعطيات واجملهودات اللي  
كتبذلوها والذي ال ميكن انكارها، صحيح دران واحد اخلطة 

أربعة إلصالح اإلدارة واللي ضمنت جمموعة من التحوالت 
مشروع، أربع دعامات أساسية وهذا مهم؛  11هيكلية،  تحتوال

ل، ني االستقباقمنا مبجموعة من اإلجراءات على مستوى حتس
على مستوى إخراج مرسوم الالمتركز اإلداري، وأيضا جمموعة من 

 .اإلجراءات

السيد الوزير، لكن يبقى أهم إجراء كنعتاقد أن أهم إجراء هو 
إخراج النظام األساسي للوظيفة العمومية هذا مهم ملاذا؟ ألن يف  
 كل يوم، السيد الوزير، كنشوفوا فئة كتخرج من املوظفني يف كل
يوم كاينة فئة كتبغي حتسن الوضعية دايهلا، يف كل يوم كنحسوا 
أن كاينة فئة كتحتاج لإللتفاتة ألن هاد النظام دايل الال العدالة 
األجرية كيسبب نوع من االحتقان، كيسبب نوع من عدم اجلدية 
املرتبطة بعدم وجود نوع من التحفيز، ولذلك السيد الوزير حنن 

 فعلية ألن اآلن احلكومة احنا مضينا سنتنيمطالبون ابإلنطالقة ال
احلكومة مضات سنتني اآلن حنن يف منتصف الوالية آن األوان 
أن ننكب على إخراج هذا النص، آن األوان أن هاد الفئة حتسوا 
بنوع من العدالة، آن األوان أننا اجتهدوا مجيع ابش خنرجوا هاد 

 .املوضوع يف أقرب اآلجال

حقوا وظفني يستحقوا منا مجيعا التفاتة، يستالسيد الوزير، هاد امل
منا مجيع تثمني اجملهود ألنه إبمكان املغرب هادو كانوا حيتاجوا 
إىل تثمني، هادوا كانوا حيتاجوا إىل اعرتاف، هادوا كانوا أيضا 
حيتاج إىل نوع من العدالة حيتاج إىل نوع من املساواة حيتاج..، 

 .شكرا السيد الوزير
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 :لسةالسيد رئيس اجل

ق هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة النائبة احملرتمة من فري
 .األصالة واملعاصرة

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، الميكننا احلديث عن أي إصالح ملنظومة الوظيفة 
العمومية دون استحضار املوارد البشرية ايل هو عنصر أساسي يف 
عالقتها دائما ابلعدالة األجرية، اليوم السيد الوزير إيال كنا  

يف التعليم فإن هناك  2يف حالة السلم  2كنهضروا على الزنزانة 
للموظفني التابعني للمديرية العامة  2يف حالة السلم  9الزنزانة 

للسجون اللي األوضاع دايهلم املادية جد مزرية حيتاجون إىل التفاتة 
حيتاجون إىل عدالة أجرية حقيقية، وشكرا السيد من وزارتكم، 

 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال تفضلوا السيد الوزير للرد على 
 التعقيب

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

شكرا على التعقيب والتنويه واملالحظة أيضا، صحيح العدالة 
األجرية يف صلب املقاربة اللي اعتمدانها يف إصالح الوظيفة 
العمومية، إصالح الوظيفة العمومية هي املوارد البشرية هي 
املوظفني موظفي الدولة املدنيني، لكن هاد اإلصالح سيتم من 

واهليئات راه احنا عندان  خارج النموذج دايل الدرجات والسالمل
هيئة وكل هيئة عندها تنسيقية وعندها ملف مطليب وكتقيس  12

واحد اهليئة كتويل لك هيئة أخرى وغادي تويل السلطات العمومية 
 ..داخلة يف واحد املسار وتدبري املسارات هليئات

 :السيد رئيس اجللسة

ىل إوشكرا على مساامتكم القيمة، ننتقل  شكرا السيد الوزير،
قطاع إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 
السؤال األول يف هذا القطاع سؤال عن تقدم تنفيذ برامج التأهيل 
احلضري للمدن، السادة النواب من فضلكم الصوت، إذن قلت 
السؤال األول يف هذا القطاع سؤال عن تقدمي تنفيذ برامج التأهيل 

والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة احلضري للمدن للسيدات 
 .النيابية للتقدم واإلشرتاكية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :حسيينالنائب السيد احلبيب 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم حول برانمج التأهيل احلضري وإعادة 
ي ه هيكلة األحياء الناقصة التجهيز ببعض املدن املغربية؟ وما

اإلجراءات اليت تعتزمون القيام هبا من أجل تسريع وترية إاجازها؟ 
ونذكركم كذلك، السيد الوزير، يف هذا الصدد عن الربانمج املتعلق 
مبدينة اخلميسات حيث صادقت وزارتكم يف الوالية السابقة من 
طرف السيد حممد نبيل بنعبد هللا مشكورا مبقر عمالة اخلميسات 

 1141ماي  19كة مع بلدية اخلميسات بتاريخ على اتفاقية شرا 
عيلها وهي اإلتفاقية اليت استبشرت هبا ساكنة املدينة خريا وتنتظر تف

 .ابلنظر ألاميتها يف رفع التهميش على عدة أحياء؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير مرحبا، جوابكم تفضلوا

وطين الرتاب الالسيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد النائب احملرتم، شكراعلى هاد السؤال، هاد سياسة املدينة 
كذلك يف اهليكلة   1141واحد املفهوم يف اإلدخال دايلو يف 

حلد اآلن كان حقيقة نتائج  1141دايل احلكومة وابلفعل منذ 
 إلعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز اياتفاقية للتأهيل  493

اما يف خمتلف اجلهات بنتائج ملموسة على صعيد األحياء واملدن  
 .كذلك املراكز القروية

فيما خيص اخلميسات، ابلفعل كان هاد اإلتفاقية اللي جات 
مباشرة بعد انتقال برانمج مدن بدون صفيح داخلميسات إىل 

 لنت اخلميسات مدينة بدونشراكة للتنمية احلضرية بعدما أع
مليون درهم كان واحد التأخري  11صفيح، وكان هاد اإلتفاقية 

انتج على واحد اإلشكاالت حملية ال دخل للوزارة فيها، ولكن 
انطلقت األشغال يف بداية يناير وتتهم األحياء دايل الصحراء 

، التضامن، السرغيين ، ودادايت السالم، 1وكرامة واحد، كرامة 
اندار، الكاحة، حي السعادة، علينا أن اجتهد لتدارك اخلطأ، الكوم

مث كاين الصفقة الثانية اللي احنا اآلن يف طور حتضريها ملعاجلة 
 ..واحد األحياء اللي ما مساهتومشي هاد اإلتفاقية األوىل

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد احليبيب حسيين

ر، نشكركم على اجملهودات اليت تقومون هبا، وهلذا السيد الوزي
نلتمس منكم التسريع بتأهيل األحياء األخرى الناقصة التجهيز 
وكذلك النظر يف مراكز اجلماعات احمللية اليت مل تستفد بعد من 

 .شكراو الربامج اليت يقوم هبا اجمللس اإلقليمي ابخلميسات؟ 

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب إضايف؟ ال، إذن منر للسؤال املوايل سؤال شكرا، هل هناك 
عن اإلجراءات احملفزة للنهوض ابلتعمري والبناء ابلعامل القروي 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

املشرتكة بني وزارتكم  43.13السيد الوزير احملرتم، صدرت املذكرة 
، وأخريا املرسوم 99.41ووزارة الداخلية متعلقة بتطبيق قانون 

املتعلق برخص البناء واإلصالح واهلدم، السؤال  1.49.133
السيد الوزير إىل أي حد ساامت هاته النصوص يف ختفيف معاانة 

 .يرنهم وحتفيزهم؟ شكرا السيد الوز السكان القرويني ببناء مساك

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

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

شكرا السيد النائب على هاد السؤال، حقيقة هاد القضية دايل 
االت دايلنا األساسية العامل القروي مسألة أساسية ومن اإلنشغ

 : املبادئ 1ونتقاسم أعتقد هاد االنشغال، متافقني أبن 

ضمان السكن الالئق للمغاربة كلهم وعلى وجه اخلصوص  -
 .الناس اللي كيعيشوا يف املناطق القروية

 احرتام واحد العدد دايل التوازانت االقتصادية، االجتماعية؛ -

بني هاد  نا نوفقوا ماجتنب التشتيث للسكن إىل غري ذلك، خص 
كاين القانون القانون ابكراهاته ولكن كذلك   1اإلكراهات ب

ابملرونة واإلستثناءات اللي موجودة يف حد ذاهتا يف القانون اللي 
خصنا نفعلوها فيما خيص القضية دايل املساحة دايل اهلكتار 
الواحد، شروط إثبات امللكية، الواثئق التقنية إىل غري ذلك، حماور 

الشتغال هي كذلك كما ذكرت القضية دايل هاد املراسيم دايل ا
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خصوصا هاد رخص التسوية اللي ننتظر منها حقيقة  99.41
حتريك هاد احلركة دايل التعمري يف العامل القروي على وجه 

 ..اخلصوص، نشتغل كذلك كثريا على القضية دايل الدفاع عن

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب احملرتم تفضل شكرا السيد الوزير، تعقيب

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

غري بغيت نقول لكم السيد الوزير، أنه يعين املشكل دايل البناء 
يف العامل القروي راه ماشي مشكل قوانني، ماشي مشكل ترسانة 
قانونية، أظن السيد الوزير أنه حان الوقت ابش نغطيوا العامل 

اللي   4291بواثئق التعمري راه منعتنا واحد القانون دايل القروي 
كيدعو إىل تصاميم منه تصاميم إعادة اهليكلة، راه بدون هاد 
اإلستثمار السيد الوزير راه ما ميكنش نتغلبوا على العامل القروي 
على مشكل البناء ابلعامل القروي، أظن يعين إيال احصينا غادي 

جتمع سكين قروي، إيال ضربنا واحد ألف تقريبا  33نلقاوا واحد 
 311ماليري و 3ألف درهم لكل جتمع غادي نلقاوا واحد  411

يعين ماشي شي حاجة كثرية، ماشي استثمار كبري، السيد الوزير، 
ال رجعنا عندان املردودية ما كبرياش بزاف، حتسني اإلستثمارات،  

ار هكت 1111كذلك اخنفاض األراضي، السيد الوزير، راه كاينة 
اللي كتضيع منا سنواي هباد املشكل، كاينة كذلك تنمية مداخيل 
اجلماعات احملرومة بزاف من املداخيل، ألنه ما عندانش هاد 

 ..تصاميم النمو، كنظن السيد الوزير أنه عرفنا الوسائل ابش

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب إضايف؟ 
 .النائب تفضلوا السيد

 

 :النائب السيد عمر خفيف

السيد الوزير احملرتم، بغينا غري نسولوك هللا جيازيك ابخلري، واش 
هاد العامل القروي هاد الناس اللي يف البادية واش بغيتوهم يبقاوا 
يف البادية وال جييوان للمدن، دااب بغينا شواهد إدارية ما كاين ابش 

ل اللي ما عندهم ابش يديروا الوسائنبنيوا، التعقيدات كاينة، الناس 
هي ألن الناس ساكنني غري مع احليواانت دايهلم ، واش بغا يدير 
غري بيت وال سلة فاش يعوم ما خاله حىت حد يصاوهبا ، هلذا 
السيد الوزير إما ختليوان يف العامل القروي وساكنني يف الدواور ويف 

 قولوا غايهربوا لنا غريأمسو وإما حىت احنا اوالدان راه بغاوا ميشيوا 
لنا ألن بغى يسكن وبغى يتزوج راه ما عنده ما كاين ال ترخيص 
ال شهادة إدارية ال والو راه معاانة السيد الوزير، راه احنا اللي  
كنعيشوا كرؤساء مجاعات وكناس ساكنني متا اللي كنعيشوا هاد 

 .الشي تنعيشوا واحد املرار، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 إضايف آخر؟ ال ، تفضلوا السيد الوزير ردكم على التعقيبتعقيب 
 .اإلضايف

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

 ينبغي حقيقة منشيوا لعمق القضااي أو عمق املشاكل، فيما خيص
 11.111هاد القضية دايل الرخص، أان عندي إحصائيات 

اإلستجابة إجيابية،   %91طلب رخصة دالبناء يف العامل القروي 
كاين اإلشكال دايل هاد املرونة والتأويل دايهلا والفهم دايهلا، هبذا 
القطاع احلر كان واحد اليوم دراسي على العامل القروي للبناء 

وتنحتو  نعقدوه إن شاء هللا يف فربايروالتعمري يف العامل القروي ع
مجيع الوكاالت احلضرية يكون واحد النقاش حيث رمبا كاين واح 
سوء الفهم، زايدة على واحد العدد اجملهودات على واحد العدد 
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األصعدة مثال فيما خيص الدراسة دايل إعادة اهليكلة، واثئق 
 .التعمري كاين عمل، كاين اشتغال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن أتهيل وترقية مركز اجلماعات 
القروية، السيد النائب من فضلكم اجلسوا، ما كنسمعو والو، من 
فضلكم، سؤال عن أتهيل وترقية مراكز اجلماعات القروية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :السيد عبد اهلادي الشريكة النائب

 أشكر السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الربملانني،

السيد الوزير، نسائلكم عن سياسة احلكومة املرتبطة بتأهيل 
 اجلماعات الرتابية القروية إىل مراكز صاعدة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير، تفضلوا

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

شكرا على السؤال، اللي حقيقة هاد الكلمات الصاعدة فيها كثري 
من اللبس وخص التوضيح، ابلفعل كاين واحد العدد التدخالت 
يف العامل القروي تتقوم به الوزارة من أجل التأهيل، ولكن اجتهد 

اعدة، د القضية دايل املراكز الصاآلن ابش نشتغلو ابلفعل على ها
ا مبعىن أننا تفاداي لواحد التشتيث الوسائل دايلنا القليلة تنبغيو 

نشتغلو يف واحد العدد املراكز ماشي فقط لتصحيح واحد العدد 
داإلختالالت واخلصاص ولكن تندخلو يف واحد العملية تنموية، 

، الصاعدة واحد املسار تنموي، هادو اما املدن الصاعدة، املراكز

املدن دايل غدا، ابش خندموها وخندموها مزاين، وتكون قاطرة حنو 
التنمية، وما خنفيش عليكم أن يف النقاش دايلنا خصوصا مع 
جمالس اجلهة كاين واحد اإلشكالية دايل فهم هاد املقاربة، وأعتقد 
أبن من الضروري نزيدو نتعمقو فهاد النقاش، على كل حال احنا 

حد املخطط عن هتيئة وأتهيل املراكز الصاعدة، بصدد هتييء وا
ورشات على صعيد اجلهات ابش  44وعقدهنا يف املدة األخرية 

 .نضبطو هاد املراكز

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب السيد النائب، تفضل. السيد النائب من فضلك تتجول 
منذ مدة السيد النائب وتتكلم، تفضل هللا يرضي عليك، ايوا احنا 

تفضل السيد النائب، تفضل السيد النائب، من  يف جلسة،
فضلكم، لنستمع بعضنا للبعض اآلخر من فضلكم، تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد عبد اهلادي الشريكة

السيد الوزير، اان كنهضر على اجلماعات اللي مؤهلة ابش يكونوا 
ابشوايت أو مدن، ألن بعض اجلماعات للي اما فيهم مواصفات 
دايل مدن، يعين كانعطيك واحد العدد دايل اجلماعات ابألخص 
يف إقليم الفقيه بن صاحل اللي هاد اجلماعات هادو ضايعني من 

فة أو األراضي غري املبنية واّل بزاف دايل املداخل، إما عن النظا
حىت إحتالل امللك العمومي، هلذا القانون وابألخص املادة 

كتمنع بعض اجلماعات من هاد املداخيل، ألن جات   13.19
 حبكم بعيدة عن املدينة وعلى مدينة الفقيه بن صاحل، وهلذا كنطلبو
 ةالسيد الوزير ابش نسّرعو من هاد، حتول من مجاعة قروية أو مجاع

ترابية قروية إىل مراكز حمددة أو صاعدة، يعين، لكي يقول واحد 
واحد احلمولة على هاد اجلماعة كاإلانرة العمومية، كاملصاريف 
اللي والت دايل هاد النظافة الشاحنات اللي كيجمعوا هاد 
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النفاايت، يعين، كنطلبوا السيد الوزير ابش يكون هاد هاد هاد 
 .الصاعدة، شكرا السيد الوزير املسطرة هادي حتّول للمراكز

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السي بووانو تفضل هل هناك تعقيبات إضافية؟

 :النائب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظام(

السيد الرئيس، مع كل التقدير واإلحرتام من انحية النظام الداخلي 
 هادي جلسة حتتاج إىل أمني لكي تكتمل دستوريتها وهداك األخ

اللي كيتجول راه هو أمني فريق العدالة التنمية كيضبط احلضور، 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الرئيس، احنا يف النظام الداخلي ما عندانش أمني للفريق 
يتجول داخل القاعة، ها األوىل، اثنيا السي بووانو وأان عارفك أان 

يد األمني سمرتأس اجللسة كتدير نقط نظام، ويف الغالب، اثنيا ال
مريض عاد دار عملية أنت تتعرفها، إذن ال ال لكن أن تقول 
جلسة ما كاينش وال بد ما كاينش وال بد السي بوانو، جيب ليا 
فني كاين وال بد، افتتحنا اجللسة، حاضرين، ال، جيب يل يف 
القانون، فني كاين والبد، إذن إيال خرج األمني خصنا نرفعوا 

 ي بووانو هذا غري صحيح، أواصل أواصلاجللسة، ابلنسبة لك الس
 .هذا غري صحيح ، السي بوانو صحح

سؤال عن برامج حتفيزية للطبقة املتوسطة من أجل اقتناء الشقق، 
يل ، جواب السيد، إيوا السي بووانو دخل ما عليهش تفضل  امسح

السيد الوزير جاوبو على تعقيب السيد النائب، تعقيب إضايف يف 
 .ضايفنفس تفضل تعقيب إ

 :النائب السيد عبد اللطيف الفويقر

مت التوقيع ما يزيد عن عشرة إتفاق إطار  1149السيد الوزير، يف 
من أجل تفعيل الربانمج الوطين للمراكز القروية الناشئة مع جمموع 

من اجلماعات الرتابية إبقليم اتوانت من أجل توفري بنيات حتتية 
 أساسية وتوفري املرافق الضرورية والعيش الكرمي للساكنة، ومن بينها

دة، اخاللفة، كالز، متزكانة، لكن حلدود اليوم مل مجاعة بوهو 
يتحقق أي شيء، كاين توقيع على االتفاقية جمرد حربا على ورق 
أريد جوااب واضحا خصوصا أننا قمنا بزايرتكم يف الوزارة ومل يتحقق 

 .أي شيء وتظل ساكنة تلك اجلماعات مقصية..، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

على  تفضلوا السيد الوزير، جوابكم هل هناك تعقيب إضايف آخر؟
 .التعقيبات اإلضافية

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

هاد التعقيب ال عالقة له ابلسؤال ولكن رمبا كاين أتخري وتعطيل 
راكز ملخصنا نعاجلو هاد املشكل ابلذات، األخ الكرمي تكلم على ا

احملددة الصاعدة، وهذا يف حد ذاته تيبنب أبن خص توضيح 
املفاهيم احملددة هذا منطق كيبان صاعدة هذا منطق تنموي 
تنموي، احنا ابغيني نركزوا اجملهود دايلنا على هاد الصاعدة املدن 
دايل غدا حىت تكون قاطرة للتنمية، وإذن البد من الضروري 

 .كلهانعمقوا النقاش يف هاد النقط  

 :السيد رئيس اجللسة

آخر سؤال يف هذا القطاع، سؤال عن برامج حتفيزية للطبقة 
املتوسطة إلقتناء الشقق السكنية للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب تفضل 

 . شكون؟ من سيطرح السؤال؟ آه تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :لسيد صاحل املالوكيالنائب ا

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، الطبقة املتوسطة يف بلدان تستحق كل رعاية واهتمام 
والشك أن هذا هو تقدير وتقدير احلكومة. فما هي براجمكم 

 .السكنية لتحفيز هذه الطبقة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

 ي، وزير إعداد الرتاب الوطينالسيد عبد األحد الفاسي الفهر 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

متافقني أبن الطبقة الوسطى ينبغي العناية هباد املسألة، نقطة 
 111أساسية ميكنا نقولوا أوال أن برامج السكن االجتماعي دايل 

الطبقة املتوسطة، حبيث ما كاين  ألف درهم جزء منه مشات له
شي لشروط اإلستفادة من هاد املنتوج شروط تتعلق ابلدخل، 

أسرة استافدت من هاد الربانمج، كاين  391.111ولكن و
منتوج خمصص  1141و 1143إجراءات اتع قانون املالية دايل 

للطبقة الوسطى، جيب اإلعرتاف أبن هاد املنتوج ما متشاش، رغم 
فاقيات مع املنعشني العقاريني، مع العمران، إىل غري واحد العدد ات

ذلك، اجتهد وهادي حمور أساسي دايل خارطة الطريق اللي 
قدمناها للمجلس الوطين لإلسكان، كيفاش يكون واحد املالءمة 
أحسن ما بني العرض والسكن؟ كيفاش حنّسنو العرض فهاد 

ش كذلك االنقطة؟ كيفاش كذلك نوفرو العقار هلاد املنتوج؟ كيف
نوفرو واحد العدد دايل تسهيالت تعمريية خصوصا اإلمكانية 
دايل البناء يف العلو، ابش خنفضو التكلفة دايل الوعاء وهذه كلها 

 ..حماور دايل اإلشتغال فيما خيص هاد النقطة، كذلك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضل التعقيب دايلكم السيد النائب، تفضلوا 
 .النائب احملرتم السيد

 

 :النائب السيد عبد الصمد حيكر

شكرا السيد الوزير، بطبيعة احلال السيد الوزير، ال خيفى عليكم 
أنه بالدان بكل مكوانهتا ومؤسساهتا بدلت واحد اجملهود من أجل 
توطيد اإلستقرار يف هاد البالد وذلك عرب هنج سياسات عرب من 

ا، ال اسية واإلقتصادية وغريهجمموعة من املداخل الدستورية والسي
خيفى عليكم أيضا ما متثله الطبقة املتوسطة من توطيد اإلستقرار، 
سواء على املستوى اإلجتماعي أو اإلقتصادي أو غريه، بطبيعة 
احلال احناها هادي مناسبة، بغينا من خالل هاد السؤال نلفتو 

توسطة انتباهكم ونذكروكم هباد األامية كتمتلو، يعين، الطبقة امل
وضرورة الدعم دايل القدرة الشرائية دايهلا، خاصة وأن العبء 
اجلبائي الكبري كيوقع على هاد على هاد الفئة، نظرا ملا متثله نظرا 
حلجمها وبطبيعة احلال احلكومة كانت موفقة حني اختارت أن 
تنتج هاد املنتوج دايل السكن املوجه للطبقة املتوسطة، لكن 

اد افكم السيد الوزير يعين املردودية يف هلألسف الشديد وابعرت 
اجملال كان دون مستوى الطموحات واإلنتظارات، لذلك احنا من 
بعد ما كنثمنو اإلجراءات اللي عربتو عليها، كنطالبو مبضاعفة 
اجملهودات ابش هاد الفئة تنصف ويف إنصافها حتريك لعجلة 

 ..اإلقتصاد خاصة يف جمال العقار

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، فاش؟ عندي أان؟ ما فهمتش كيفاش، ال، 
تفضل اسي بووانو، ما عطيتكش بعد، ما زال ما عطيتك أسي 
بووانو ابش تكلم، ما زال، ات نعطيك، ات نعطيك أسي بووانو ابش 

 .تدير نقطة نظام، تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو ) نقطة نظام(

 ..صايف اعطيتيين
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 :رئيس اجللسةالسيد 

 .تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو ) نقطة نظام(

 ..احنا كنسهلو مأمورية الرائسة

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل اسي مزاين، تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو ) نقطة نظام(

دايل الفريق اللي  31، راه متة دار لنا دقيقة و13عندان دقيقة و
 .و تصحيحهاقبل منا، شكرا، املرج

 :السيد رئيس اجللسة

تصحيح الوقت ماشي من عندي أسي بووانو، هذا من عند..، 
صحح لإلخوة الوقت، كتقلب يل على اخلطأ، ماشي عندي، 

 .تفضل كمل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الصمد حيكر

إذن قلت السيد الرئيس، السيد الوزير، ال بد من مضاعفة 
ق خص واحد اإلجتهاد يف اجملال دايل  اجملهودات، ويف احلقيقة

حتديد مفهوم الطبقة املتوسطة ألنه الدخل دايل شحال هادي  
كيظهر حبكم األعباء اللي هي بقات على املواطن اليوم، كتحتاج 
إىل مراجعة، وكنطلبو منكم ابش ما تكتفيوش ابإلعرتاف أبنه كاين 

عو هاد الشي ما خدامش، وإمنا مضاعفة اجملهودات ابش نبد
سياسات واختيارات جديدة من أجل إعادة اإلعتبار هلاد الطبقة 

 .املتوسطة، شكرا

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، إذن منر للقطاع، ال من فضلكم، قلت 
ستتوىل  49رقم  لكم يف األول، قريت عليكم، وقلت لكم السؤال

ا من للي كان عندهاإلجابة عنه السيدة كاتبة الدولة مع السؤال ا
قبل. وقريت هاد الشي ومسعتوه، إذن من فضلكم. إضايف؟ تفضل 

 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فتيحة سداس

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، التأكيد كل ما عملتم عليه اليوم هو جيد، 
لكن هاد الشي خصو شوية د السرعة. الطبقة املتوسطة يف املغرب 
تعيش أوضاع صعبة، ابإلضافة إىل التكاليف الزائدة من تعليم 
ونقل وسكن وحياة يومية وصحة. اليوم، الطبقة املتوسطة موجودة 

. اثنيا التكلفة غالية بشكل مهول. أمام عقار، أوال غري مثري
  وابلتايل الطبقة املتوسطة مل تعد قادرة على اقتناء حىت الوقت اللي

كتمشي تقتين، حىت النسب، النسب دايل الفائدة فاألبناك كلها 
حبال حبال، وهذا كيطرح واحد اإلشكال كبري، كاين أيضا اجلودة، 

لي  البعدية حىت ماجلودة دايل ماهو معروف، عدم املراقبة أيضا 
 ..كنبنيو ما كنراقبوش هاد الشي واش فعال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، السيد 
 .الوزيرأجيبوا عن التعقيب اإلضايف

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

فقط ابش نقول هاد القضية دايل اجلودة ودايل الطبقة الوسطى، 
من احملاور والتوجهات األساسية دايل خارطة الطريق اللي صادق 
عليه اجمللس الوطين لإلسكان وهاد املسألة خصها تعاون بني، 
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بطبيعة احلال، الوزارة واملهنيني وخصوصا املنعشني، ونشتغل على 
دايل الطبقة الوسطى، ال القضية دايل هاد املسائل. ال القضية 

اجلودة حقيقة مسالة أساسية، حىت السكن اإلجتماعي، ماشي 
حيث اجتماعي أنه معفي من ضوابط دايل اجلودة، هاد الشي 

 .تنشتغلو عليه مع املهنيني

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن شكرا على حسن مساامتكم. ننتقل إىل 
لتنمية املستدامة، مرحبا السيدة كاتبة الدولة، القطاع املكلف اب

سؤال عن تطوير فعالية مطارح النفاايت الصلبة، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم

 :النائب السيد الشرقي الغلمي

 شكرا السيد الرئيس، 

 وتنظيمية وتشريعية مهمة، من أجلتبذل بالدان جمهودات مالية 
حل املشاكل املرتبطة بتدبري النفاايت الصلبة. وكانت من أهم 
اإلجراءات أتهيل املطارح العشوائية وإعداد مطارح مؤهلة. لذا 
نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، ما هي نتائج هذه اجملهودات 

يت رصدت لابملقارنة مع اهذافها، وما هي الوسائل املادية والبشرية ا
هلذه الغاية؟ وكيف تقيمون اجاعة وفعالية وترشيد املالية العمومية 

 .املرصودة هلاد اجملال؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدة كاتبة الدولة تفضلوا. مرحبا جاوبكم

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

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على طرح هذا السؤا. ل أوال البد أننا 
نتمنو ونعززو الرصيد اللي كاين اليوم احلمد هلل عند بالدان، فيما 
يتعلق حبكامة هذا القطاع ومهننته. حبيث أن اليوم ابملراكز 

حبيث أن  %91احلضرية، نصل عملية مجع النفاايت إىل مستوى 
فاش بدا الربانمج كنا فقط  1119، يعين سنة 1149قبل، فسنة 
. اليوم كنعملو واحد العملية، وواحد التدخل %11يف حدود 

ونعمل على إحداث حتول نوعي حبيث نسعى لإلنتقال من الطمر 
إىل التثمني، وهاد العملية عرب مواكبة تقنية وخربة وطنية ودولية، 

ادات نوعية للجماعات الرتابية، على ابإلضافة إىل كذلك اعتم
اعتبار أن هاد الربانمج كما تعلمون هو برانمج أفقي اللي كتسريو  
كتابة الدولة ووزارة الداخلية بشراكة مع اجلماعات الرتابية والقطاع 

 .اخلاص

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد النائب تعقيبكم

 :النائب السيد عمر فاسي فهري

 رئيس،شكرا السيد ال

السيدة الوزيرة، حقيقة هاد القطاع قطاع مهم، وكنشكرو خمتلف 
 احلكومات املتتالية على العمل دايهلم يف هاد اجملال. ولكن هذا

على العمل دايهلم يف هاد اجملال، ولكن اإلشكاليات ما زال 
حقيقية ما زال إشكاليات دايل النفاايت اخلطرية، خصنا مطرح 

ت ن، ما زال عندان إشكاليات يف النفاايوطين، كيف تيقول القانو 
الطبية، ما زال عندان إشكالية حقيقية فيما يتعلق ابلنفاايت 
الصناعية وإدماج الصناعيني يف املوضوع دايل النفاايت، ما زال 
عندان مطارح جيب أن نطورها وأن نثمنها وأن نفرز خمتلف 

احلكومة  واحملتوايت دايهلا، اجملهود دايل اجلماعات أساسي تنشكر 
على التعامل اإلجيايب معها وعلى التعاون يف إطار احلل دايل 
اإلشكاليات العالقة، اليوم الفرز عندان إشكاليات ميكن لنا 
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نطورها، اليوم أيضا عندان اإلشكال دايل ما يتعلق ابإلنتاج دايل 
الطاقة النظيفة من هاد النفاايت، واللي ممكن أهنا تطور التجربة 

ال تيمكن هلا تعمم، القضية دايل املتعلقة هبادوك دايل فاس مث
امليخاال وال هادوك الناس اللي تيدوروا على الزبل يف وسط 
احلاوايت وسط املدن دايلنا، تيخصنا حنّلو اإلشكاليات احلقيقية 
دايهلم ويكون واحد الفرز من الناحية الصحية، خمتلف املقتضيات 

نا نزلوها مية املستدامة تيخصدايل اإلسرتاتيجية الوطنية دايل التن
 .يف أرض الواقع مع خمتلف الفاعلني

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال تعقيب، 
 .تفضلوا السيدة كاتبة الدولة، ردكم على التعقيب

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

السيد النائب احملرتم، هو إذا اردان نتحدث عن كل أنواع النفاايت 
وهذا موضوع غادي اجيو نتكلمو عليه يف اللجنة بكل تفصيل، 
ألننا نعمل على تعزيز واحد الرصيد اللي كاين على أساس أن 
 املنظومة النفاايت منحيط هبا كلها على أساس تويل واحد الورش

ليس فقط من أجل مكافحة التلوث، ولكن واحد الورش دايل 
 التنمية؛

ت ما يتعلق مبوضوع السؤال دايلكم اللي توصلنا به يف تثمني النفااي
 11على إحداث  1111الصلبة واملنزلية، اليوم حنن نراهن سنة 

مركز، آش دران اليوم مت كيما كعرفتوا يف مراكش مت اإلطالق دايل 
ألن كيكون عندان مطرح مراقب كنغلقوا اللي   وحدة مركز تثمني

كيكون العشوائي، واملطرح املراقب كنديرو فيه وحدة دايل الفرز، 
هذا سيتم، إن شاء هللا، يف القريب العاجل ابلنسبة لطنجة وكذلك 

مركز أيضا،  43 1142و 1149تطوان، مربجمني يف سنة 
 ..ابإلضافة إىل حتويل اعتمادات مهمة

 :لسةالسيد رئيس اجل

شكرا السيدة كاتبة الدولة، سؤال عن احلد من خملفات التلوث 
الناتج عن تعصري الزيتون للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .الفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد احويط

 السيد الرئيس،

اليت اختذت و السيدة الوزيرة، ما هي اإلجراءات والتدابري اليت 
ثه ستتخذ ملعاجلة خملفات سوائل تعصري الزيتون والتأثري الذي حتد

 على البيئة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدة كاتبة الدولة، تفضلوا، جوابكم

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

شكرا السيد النائب احملرتم، كيما كتعرفو عندان هاد العملية دايل 
اإلحاطة ابإلشكال دايل التلوث اللي.. عفوا عفوا عفوا، هو أننا 

م اليوم كانوا عندان آليتني مهمتني فيما يتعلق مبكافحة التلوث الناج
على مادة املرجان خصوصا، اللي اما آليات اللي جاو من الدعم 

اليوم وقبل ذلك كنشتغلو مباشرة مع اجلماعات  الدويل، ولكن
الرتابية من أجل أن تكون لنا اتفاقيات ثنائية بيننا وبني وزارة 
الفالحة والتجهيز، وكذلك الداخلية من أجل تكون عندان 
اتفاقيات نباشر هبا مباشرة إحداث آلية على املستوى الرتايب يف 

أن حنيط هباد اجلهات من أجل  1اجملاالت، اللي خاصة واحد 
املشكل كنعرفو أن هي كتخلق واحد املشكل كبري فيما يتعلق 

 .أبهم املوارد اللي هي املوارد املائية
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 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، من فضلك

 :النائب السيد حممد احويط

السيدة الوزيرة، ال خيفى على أحد اجملهودات اليت تقومون هبا حلل 
السيدة الوزيرة تدخل الدولة جيب أن يهم  املشكل ولكن هاد

 أتهيل هاذ القطاع، هاذ قطاع عصري الزيتون واليت تنتشر يف خمتلف
األقاليم املغربية وخاصة إقليم وزان وشفشاون واتوانت، جيب 
السيدة الوزيرة اعتماد تقنيات وجتارب انجحة يف مناطق أخرى 

 آخره، ور إىلالستغالل وتثمني هاذ املخلفات من مرجان والفيت
لضمان استمرارية تشغيل هذه املعاصر من جهة، نظرا للدور 
احليوي الذي تقوم به هاذ املعاصر لتوفري فرص الشغل للشباب 
وخاصة يف العامل القروي، واليت أيضا ختلق حيوية مهمة ابلنسبة 
للتشغيل دايل الشباب وخاصة يف العامل القروي كما قلت، احنا 

املعاجلة جيب أن ال تكون على حساب أرابب  السيدة الوزيرة هاذ
املعاصر الصغرى هاذ املعاجلة جيب أن تعتمد مقاربة إجتماعية، 

 .مقاربة إجتماعية أوال

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، تفضلي السيدة  
 .كاتبة الدولة

عادن الطاقة واملالسيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

السيد النائب احملرتم، للتوضيح وكما تعلمون وأنتم من املؤسسة 
 التشريعية أن هناك القانون واملرسوم لدراسة التأثري على البيئة اللي

، فبالتايل معاصر الزيتون اللي عندها دراسة 1113قبل ومن بعد 
ا ى البيئة املفرتض أهنا تكون عندها فيه.. دايهلا، احنالتأثري عل

اليوم هاذ اإلتفاقيات اللي هي يف طور التوقيع وكذلك الدعم من 

طرف الوزارات اللي قلنا الداخلية، كتابة الدولة للتنمية املستدامة، 
وزارة الفالحة وأيضا الوزارة دايل التجهيز واملاء على أساس نواطب 

 ..اللي قليت الناس اللي من قبل

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة كاتبة الدولة، السؤال املوايل سؤال عن املشاكل 
البيئية والصحية لقنوات الصرف الصحي ببعض مدن وأقاليم 
اململكة، للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع الدستوري 

 .تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد حممد ملرابط السوسي

 السيد الرئيس،شكرا 

يف إطار اجملهودات احلكومية املبذولة لالرتقاء ابلبعد البيئي 
واإليكولوجي الزالت جمموعات من مدن وأقاليم اململكة تعاين من 
ضعف قنوات الصرف الصحي وتطهري السائل مما يؤثر سلبا على 

 صحة املواطنني من جهة، وعلى التنمية احمللية من جهة أخرى؟

 :لسةلسيد رئيس اجلا

 .السيدة كاتبة الدولة تفضلي جوابكم

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

هو غري قليل من اإلنصاف أن بالدان احلمد هلل اليوم ربط شبكات 
ابإلضافة إىل  %31عوض  %31الصرف الصحي تصل إىل 

يعين حمطات املعاجلة، فضال على أننا من البلدان القليلة اإلفريقية 
والعربية املتوسطني اللي عندان جمموعة مشاريع منوذجية للمعاجلة 

يد اللي تويّل مربجمة يف إطار برانمج جدالثالثية، واللي اليوم غادي 
 .هو سيهم أيضا اجملال القروي
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 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد حممد ملرابط السوسي

 املدة ال أحد ينكر ما قطعته بالدان يف السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،
ضان بالدان خاصة مع احتاألخرية يف جمال البيئة والتنمية املستدامة 

، والذي مل أيت من قبيل الصدفة، 1149سنة  COP 22 ل
، بل هو تكريس لإللتزامات اليت قطعتها بالدان يف التنمية املستدامة

مع تعزيز بالدان ابألطر املنظمة ملسلسل التنمية املستدامة من 
خالل اعتماد ترسانة قانونية مهمة، اليت ال يسع اجملال هنا 

 بقدر ما حنتاج إىل العمل على تطبيقها التطبيق األمثل، بسردها،
خاصة أن هذه النصوص القانونية هي مبثابة مرجع للسياسات 
العمومية ببالدان يف جمال احلماية البيئية وتكريس مفهوم التنمية 
املستدامة، حبيث الزالت جمموعة من املدن وأقاليم اململكة تعاين 

الصحي وتطهري السائل، مما من غياب أو ضعف قنوات الصرف 
يؤثر سلبا على صحة املواطنني خاصة ابملدن اهلامشية واملناطق 
القروية، وهناك كذلك بعض املدن ابململكة تواجد بعض األودية 
هلا الضلوع كمثال حي بواد مارتيل، الساكنة تعاين من أضرارها 

ائل سالصحية والبيئية، فأين حنن هنا من الربانمج الوطين لتطهري ال
ومعاجلة املياه العادمة املخصصة أساسا للمناطق احلضرية والشبه 

 حضرية؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

لوا السيدة  ال، تفض شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟
كاتبة الدولة، آه امسح يل إيوا تفضلي السيدة النائبة امسح يل 

 .السيدة كاتبة الدولة

 

 

 :بوعليالنائبة السيدة سعيدة آيت 

السيدة الوزيرة، كتعرف واحد اجملموعة دايل املدن أساسا يف 
اجلوانب دايهلا منها مدينة مراكش واحد الوضع فيه من جهة 
استنزاف للماء وأيضا تلويث املاء ذلك أن هناك ترخيص جملموعة 
من املؤسسات السياحية وكذلك السكن الفخم اللي ما موفرش 

ا األرض قبوا األرض ابش يهزو املا وكيثقبو ال املا وال الواد احلار فكيث
 ابش يديرو فيه النفاايت مما يضر ابلفرشات املائية يف مدينة مراكش

 .وكنتمناوا أنكم اتخذوا هاد املوضوع بعني اإلعتبار

 :السيد رئيس اجللسة

 .ال، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة آخر؟تعقيب إضايف 

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

ما طرحته السيدة النائبة احملرتمة، أعتقد أن لكم من اآلليات  
كمؤسسة تشريعية، أيضا القيام مبجموعة من املهام سواء 
إستطالعية أو أيضا جلن تقصي احلقائق أو مثال ما ترونه مناسبا 

ق عا يف التطور البيئي ببالدان، فيما يتعلمن أجل أن نساهم مجي
ابلصرف الصحي هاد الربانمج الوطين لتطهري السائل بلدان يعترب 
مرجعا على املستوى العريب واإلفريقي، صحيح مازال ما ساليناش 
ألن مازال ما غيساليش هاد الربانمج هو مرتبط ابإلنسان، أينما 

فلهذا  هاد التعمري، حلت اجملموعات العمرانية إال وخصنا نتبعوا
الربانمج متواصل وجيب أن نرصده، اليوم الربانمج اجلديد اللي 
احلمد هلل غايكون غادي حيدث واحد الثروة وواحد الثورة يف نفس 
الوقت اللي هو الربانمج الوطين لتطهري السائل يف العامل القروي 

داملراكز ابجلماعات ابلوسط القروي 4113حبيث أنه غيشمل 
ملراكز الصاعدة واألساسي فيه هو غاميكنا من برجمة إعادة يعين ا

إستعمال املياه العدمة حبيث أن غادي نوصلوا إىل إعادة إستعمال 
إىل مليار مرت مكعب وهذا أيضا غادي يكون واحد  211من 
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اإلضافة نوعية فيما يتعلق بنذرة املياه، ابإلضافة إىل أن اليوم ما  
موا على حكامة اللي هي كنتكلموش فقط على ولكن كنتكل

 ..متميزة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، آخر سؤال يف هذا القطاع سؤال عن 
ربط العامل القروي بشبكة الصرف الصحي للسيدات والسادة 

لسيدة النائبة تفضلي ا ،النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة
 .احملرتمة

 :الصفاالنائبة السيدة مباركة 

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن إسرتاتيجيتكم لربط العامل القروي 
 .ابلصرف الصحي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 السيدة كاتبة الدولة جوابكم، تفضلي

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

السيدة النائبة احملرتمة، هو كما قلت يف اجلواب على الزميل دايلكم 
أننا احلمد هلل يف إطار ترصيد جتربة مغربية منوذجية فيما خيص 
الربانمج الوطين لتطهري السائل اليوم احلكومة تتوفر على برانمج 
جديد اللي هو الربانمج الوطين لتطهري السائل يف العامل القروي 

إىل حدود  1149من  4113اللي نشاء هللا يهدف إىل ربط 
 .عرب ثالث أشطر 1111

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة، الصوت

 

 :النائبة السيدة مباركة الصفا

كاين فرق ما بني الكالم وفرق ما بني الفعل، السيدة الوزيرة،  
 دايل العامل %21كتعريف أن أكثر من نصف نقدر نقول لك 

القريو يف املغرب ما كيتسافدش من التغطية الصحية دايل الصرف 
الصحي، منوذج آيت بين وكيل أخص ابلذكر مجاعة أسرير اللي 
هي سياحية ابمتياز ولألسف سوف يتم طرح مستنقعات الصرف 
الصحي ابملنطقة بالصة أنكم جتيبوا لنا اخلدمة دايل الصرف 

اك وتتعريف نا مستنقعات متالصحي يستافدو منه املواطنني جايبني ل
التابعات دايل هاد الشي كبرية جدا على سبيل املثال هناك تلوث 

كتجريو على السائح، وكتعريف أن املنطقة  البيئة، األمراض
السياحية هي مورد اقتصادي ابلنسبة للساكنة. وابلتايل هاد 

اللي  la COP22 املعطيات كلها كتضرب فالتوصيات دايل
ش، نزيد نذكر السيدة الوزيرة أيضا أنه هناك عدة تنظمات يف مراك

مجاعات قروية هنا إبقليم القنيطرة كتشغل محالت عمومية وكلبقى 
مشكل كبري فهداك الطرح دايل املستنقعات دايل الصرف 
الصحي، يعين هاد املناطق كلها يف أمس احلاجة خلدمة الصرف 

 .الصحي

 :السيد رئيس اجللسة

ة هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدشكرا السيدة النائبة، 
 .النائبة

 :النائبة السيدة سعاد زايدي

السيدة الوزيرة، مجاعة الشراط إبقليم بنسليمان تعيش عائق تنموي  
كبري بسبب التأخر يف ربط قنوات الصرف الصحي للجماعة 
ابملركز الصحي لبلدية الرابط احملايدة. لذلك نلتمس منكم السيدة 

ى للتسريع هبذه العملية، ألن هذا التأخر يفوت عل الوزيرة التدخل
اجلماعة فرص حقيقية لإلستثمار، ويلوح كذلك السيدة الوزيرة، 

 .لكارثة بيئية ابملنطقة، شكرا



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

21 

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا. تعقيب إضايف آخر؟ ال. تفضلي السيدة كاتبة الدولة

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

أوال حنا ما كنجيوش نبيعو الكالم هنا، بل نتحمل مسؤوليتنا وما 
قالته السيدة النائبة احملرتمة من تلوث املياه اجلوفية، يشكل هذا 
التلوث من الضرر وصحة وسالمة عيش املواطنني، هلذا دران هذا 
الربانمج، وهذا برانمج نوعي وهادو ماشي أخيار هاد البالد اللي 

ته هي تركيبة جد، أوال انجعة، ألن تقريبا من أعدوه، ألن تركيب
الربامج األوائل اللي فيهم عملية اإللتقائية، حبيث أن دجمنا فيهم  
كل القطاعات املعنية: وزارة الداخلية، كتابة الدولة للتنمية 
املستدامة، وزارة الفالحة، وأيضا وزارة التجهيز واملاء. هاد الربانمج 

 الثة دايل األشطر، ألن هادشي مااللي قلت ابلطبع راه فيه ث
غاديش نديروه اليوم. كيفما الربانمج الوطين لتطهري السائل أيضا 

مركز،  4113مت على أشطر متعددة، هذا كيهدف ابش يربط 
، وفيه اآللية معروفة السيدة النائبة، ابش اجاوب 1111من هنا ل 

على السؤال دايلكم، ألن الطلب كيجي من املستوى احمللي، 
ابلتايل كاين واحد العمل كبري منتظر من اجلماعات احمللية، هي و 

اللي كتدوزو يف الدورة، وكتشوف واش املكتب دايل املاء 
والكهرابء واش قابل أنه يتبىن اإلتفاقية، وكيطلع للطلبة دايلو 

م، اللجنة الوطنية وكيتربمج، وابلتايل حىت التأخر كيكون فيه متقاس
يمكنا سيفيد يف اجاعة تدبري املياه ألنه غ هذا الربانمج، كما قلت،

 ..من إعادة استعمال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة على املساامة القيمة، وننتقل إىل قطاع 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، مرحبا السيد الوزير، أول سؤال، 

السادة و سؤال متعلق بتسريع خمططات الطاقة املتجددة للسيدات 
 .النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن تقدم برانمج تسريع إاجاز خمططات 
 .الطاقة املتجددة، وفقا للتوجيهات امللكية السامية

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

 :رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامةالسيد عزيز  

أشكر السيد النائب احملرتم على طرح هذا السؤال، وإن كان حيتاج 
إىل وقت أطول، ولكن غنعطي عناوين، العنوان األول أنه احلمد 

من إنتاج الكهرابء من الطاقات املتجددة،  %31هلل وصلنا ل 
، طبعا ورزازات اللي هي موجودة عندان يف كافة اجملاالت

اآلن مشينا مليدلت، اتفياللت، جلنوب اململكة، مشال   انتهت،
الريح املا، احلمد هلل، ميكن نقول أبن هذا شيء،  اململكة، الشمس

اإلجتماع الذي ترأسه صاحب اجلاللة، آخر اجتماع نوه 
ابإلاجازات، وطالب ابلنظر إىل حتقيق أهداف أكثر والنظر إىل 

 ؛طاقات متجددة أخرى

املسألة الثانية، أنه اليوم ملي كنتكلمو على حجم اإلستثمارات ما 
مليار دايل الدرهم استثمارات، يعين، دولية من  431يقارب 

دول متعددة، هنيئا لبالدان آسيا موجودة أورواب موجودة، أمريكا 
موجودة دول عربية مغربية، شراكة نوعية مع دول إفريقية، منصة 

ول يف جمال الطاقات املتجددة، ميكن ليا نقمتطورة للبحث العلمي 
لك الوقت ما كيسمحش، هاد املنصة وحدها كتاخذ 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

22 

دايل الدرهم للبحث يف جمال الطاقات  911.111.111
املتجددة، مصانع الشمس ويف الريح، احلمد هلل، ميكن نقول مجيع 
مكوانت هاد موضوع الطاقات املتجددة تسري وفق ما خطط هلا، 

نعتقد أننا سنذهب بعيدا يف طاقات أخرى ستظهر إن شاء هللا، 
 .إن شاء هللا حسب التطور التكنولوجي

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

السيد الوزير، من اجلواب دايلكم فيه واحد التفاؤل كبري، واحد 
ل الربانمج دايالفرح مبا أاجز، ما أاجز كان املغرب سباق هلاد 

الطاقات املتجددة، ولكن بكل أسف احلكومة دايلكم السيد 
الوزير، احلكومة دايلكم ما دعماتش مثال الفالحا اآلن اللي  
كيبومّبيو املا ابلبوطة كان عليها ابش تعطيوهم الدعم ابش يديروا 
الطاقة الشمسية، واللي غتخفض التكلفة دايل اإلنتاج، وكذلك 

واحد العدد كبري دايل األموال اليت تصرف اآلن  غادي توفر الدولة
يف الدعم دايل البوطة، وزير احلكامة ها هو حداك، عارف هاد 

الطاقة اللي ميكن هلا  biomasse الشي، كذلك السيد الوزير
جتي من الكثلة احليوية، مثال خملفات دايل املنازل، خملفات دايل 

آلن  لدواجن، واللي ادايل النباتية فالحية واحليوانية، وكذلك ا
 ..كاميكن هلا تكون ملوثة، ووزيرة البيئة حاضرة كذلك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، تفضلوا السيد 
 .الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

ديرو، عالش  اللي كنالسيد النائب احملرتم، هاد الشي اللي قليت هو 
كتريي يف احلكومة، راه داك الشي اللي كانديرو، هاد الشي اللي 

خدامني عليه ماشي حيث يف املعارضة ضروري تريي يف احلكومة، 
 نوه ابلعمل اللي كتقوم به، الكثلة احليوية، داك الشي دران يف

TVA  مع الفالح، اآلن العمل اجلبار اللي كنقومو به يف
 ية، هاد العمل اجلبار اللي كتقوم به بالدان راه كتقومالنجاعة الطاق

 ..هبا احلكومة، صحيح إسرتاتيجية الدولة، ولكن اللي كينفذ

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، امسحوا يل، السؤال املوايل، سؤال عن مآل 
من  ، برامج تطوير الطاقات املتجددة لتحسني ظروف عيش..

فضلكم، من فضلكم، ايال ما نسمعوش لواحد بالش، إذن سؤال 
عن مآل برامج تطوير الطاقات املتجددة لتحسني ظروف عيش 
النساء القروايت، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد ملود مهرية

 احملرتم، شكرا السيد الرئيس

نسائلكم عن مآل برامج تطوير الطاقة  السيد الوزير احملرتم،
املتجددة الذي جاء يف إطار حتسني ظروف عيش النساء 

 .القروايت؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

إجراء  41شكرا السيد احملرتم، مرة أخرى يصعب، ألنه جا تقريبا 
إجراء مرتبطة ابلطاقة، ما عليش  41يف اخلطة دايل "إكرام" جات 

 ..غري حينت اان داير هكا، ندير هاكا واخا، ما كاين ابس

 :السيد رئيس اجللسة

 .واش ضروري، ماشي ضروري
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 :دامةوالتنمية املستالسيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن 

ما كاين ابس أسيدي، ندوزو عند اإلخوان دايل العدالة والتنمية، 
طبعا، فنبغي نقول أبنه هاد اخلطة هنيئا، أان يف تقديري مثل هذه 

ي ابش نشوفو اخلطط الل األسئلة، رمبا كنحتاجو أسئلة كثري
صادقت عليها بالدان، ماشي هي خطة ماشية برانمج، ماشي 

هي راه خطة عندها أهداف، يف اجملال دايل إكرام هي مشروع، 
دايل  41املرأة طبعا هذا مشات فيه احلكومة والطاقة عندها 

اإلجراء وزايدة، ولكن ميكن يل نذكر العناوين، اآلن كوان وصلنا 
كهربة العامل القروي، حلينا إشكاالت عويصة   %22,91ل

لي استافذ لوحة مشسية أو منزل ال 31.111للمرأة، اثنيا كوان 
من ألواح مشسية اللي ما وصلش ليها الكابل، حلينا واحد العدد 
اإلشكاالت، مع املياه والغاابت أطلقت برانمج دايل الفرن ابش 

وهذا  9,3فرن  9311يعوض احلطب اللي يهدف إىل اآلن 
، أكثر من ذلك دران 1111إىل  1141مشروع ضخم من 

يهم األفران ابش ميكن لبرامج دايل التكوين املصنعني دايل هاذ 
..، وأان رد عطفا على السؤال اليوم ماشني يف ما يسمى 
ابملخلفات والنفاايت اخلضراء اللي كاينة يف العامل القروي اللي 
مرتبطة ابلغاابت، اللي مرتبطة ببعض األمور ابش ميكن ليها تكون 

ري بواحد الزاد يف العامل القروي لصاحل املرأة، مث أيضا مشينا لعدد ك
ملئات دايل املرافق، املدارس واملساجد اللي كتحتاجها املرأة ابش 
ميكن ليها أنه فعال يف ظروف حسنة تشتغل املرأة وميكن ليها 
وكتعاون الزوج دايهلا، كرتيب وليداهتا وكيمكن ليها أتدي الواجبات 

 .دايهلا يف ظروف حسنة من خالل الطاقات املتجددة

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب، تفضلتعقيب 

 

 

 :النائب السيد حسن البحراوي

 السيد الرئيس، 

السيد الوزير، كما ال خيفى عليكم السيد الوزير، يشكل متكني 
املرأة القروية حجز الزاوية واملدخل األساسي لتحقيق التنمية 
املستدامة ابلوسط القروي، ورغم اجملهودات الكبرية اليت تبذهلا 

تطوير جمال الطاقة البديلة يف الشق املتعلق وزارتكم خبصوص 
بتحسني ظروف عيش النساء القروايت، فإهنا تبقى غري كافية، 
لذا نطلب منكم السيد الوزير بذل املزيد من اجملهودات لتطوير 
اإلستعمال الفردي للطاقة املتجددة ابلوسط القروي، حيث أنه 

يشكل طابعا  هبغض النظر عن طابعه البيئي والسوسيواقتصادي فإن
إنسانيا وتضامنا ابلنظر إىل كونه سيعمل على حتسني ظروف عيش 
النساء القروايت، وسيساهم بشكل كبري يف التخفيف عنهم من 
تكاليف احلياة اليومية الشاقة املرتبطة مبمارسة األنشطة الفالحية 
والزراعية، وجلب املاء والسقي وغريها من األعمال، وال سيما أن 

ا قة يرتبط ارتباطا وثيقا ابلقطاعات التنموية األخرى، كمقطاع الطا
أن إستعمال وسائل الطاقة املتجددة منخفض التكلفة مقارنة مع 
الطاقة العادية، مما سيساهم يف احلد من معدالت الفقر وتنشيط 
احلركة اإلقتصادية هلذه الفئة اليت تعاين اإلقصاء والتهميش، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هناك تعقيب إضايف؟ ال، إذن السؤال املوايل سؤال عن نعم، هل 
الثواين،  3الثواين، تفضلو إيال قدرتو  3ما بقالوش الوقت، بقاو لو 
 .أعطيو للسيد الوزير، تفضل

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
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مج انأان متفق على كل شيء إال هاذ كلمة إقصاء وهتميش، راه بر 
الفوارق اجملالية واإلجتماعية جاء إلزالة اإلقصاء والتهميش، 
ولذلك فربامج احلكومة كلها اجتماعي ابش كولشي يعيش يف 

 .إطار الكرامة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، سؤال عن جديد االكتشافات املعدنية للسيدات والسادة 
ة، شكون؟ يالنواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادل
 .من؟ أنتظر، ال أحد، أمر تفضلوا السيد النائب، إيوا؟

 :النائب السيد صاحل أوغبال

السيد الوزير بغينا تنوروان أو تنورو الرأي العام الوطين حول 
اإلكتشافات اجلديدة يف اجملال دايل املعادن، أو بغيتك تنوران أو 

كتشافات ي ا تنور الرأي العام يف إقليم خنيفرة واش كاين هناك ش
 جديدة يف املنطقة؟ وحىت إيال كانت أشنا هي فائدة الساكنة منها

وأشنو غتستافد منها اجلماعات الرتابية اللي هي كتوجد هاذ 
املناجم يف الدائرة دايهلا؟ وبغيناكم تعطيوان واحد النفي أو التأكيد 
حول كنسمعو اكتشاف الغاز يف جهة، اكتشاف البرتول يف جهة 

اف املعدن النفيس يف جهة أخرى هاذ الشي اللي  أخرى، اكتش
كنسمعو، بغيناكم تنورو الرأي العام الوطين على كل هذا، شكرا 

 .السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تفضلوا السيد الوزير جوابكم

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

ادة نبغي نطمأن الس أشكر السيد النائب احملرتم، سؤال عريض
النواب والسيدات النائبات أن بدينا اآلن محلة كبرية فيما يتعلق 
مبعلومة جيولوجية، وقّعنا مع مجيع اجلهات وبغينا اجلهات واألقاليم 
يعرفو ماذا متلك على ماذا حتتوي األراضي دايهلم من خريات 

ن حىت ماشي غري يف املعادن، املعادن واملقالع وإيال كان البرتول أل
هو معدن ويال كان حىت املاء إىل غري ذلك، فإذن أول مدخل 
هو املعلومة اجليولوجية واللي قرران اختذ قرار وضعها رهن إشارة 

يف الوزارة واحنا   portail اجلميع، اجلميع بدون استثناء واحد
كنطورو هاذ املنظومة، املسألة الثانية أن ذاك الشي اللي تكتب 

ح، أان كنتمىن اللي كتبو ذوك الصحافة على الذهب غري صحي
يتصلو بيا يّديوين متا نشوف هاذ الذهب فني كاين، ألنه عاواتين 
تيخصنا نشرو املعلومة ال صحيحة راه هاذ البالد راه ما بقاش 
فيها اللي كيشد شي حاجة كيسرقها إال إيال خاصة هاذ الشي 

يال  ادن إدايل املعادن، أما فشي حوايج أخرى ما تنعرفهاش املع
كانت ّديوان نشوفو هاذ الشي، ألن هنار اللي وقعت بعض 
األحداث انضو الناس ابش يشعلو العافية، جابو شي معادن 
الذهب وكيمشيو يف الطيارات وكيهربو ما عرفت إينا كأننا يف يعين 

دايل شي منطقة، هاذ البالد فيها قوانني  les escobar يف
ا اس منشيو هلا، خنيفرة فيهوإيال كانت شي حاجة ينبهوان الن

 ..معادن وغتطور وغتخلق فرص دايل الشغل منها

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، هل هناك تعقيب 
إضايف؟ ال، آخر سؤال يف هذا القطاع سؤال عن غالء فواتري املاء 

واب نوالكهرابء عن الساكنة املعوزة للسيدات والسادات والسادة ال
 .احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد كمال العمري

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن التدابري واإلجراءات احلكومية  السيد الوزير،
 .املستعجلة ملعاجلة إشكالية غالء فواتري املاء والكهرابء؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 
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 .تفضلوا اجلوابالسيد الوزير 

 

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

حبال هو السؤال فخ وما ابلنسبة للفئات اإلجتماعية الفقرية 
احلكومة اللي انتوما فيها أهنا سابقا واآلن قررت أن ما تغّليشش 
على الفقراء، هذا قرار رغم أن كنسجل على أن املكتب الوطين 

والكهرابء ما كريحبش ما كريحبش هو كيأدي خدمة عمومية، للماء 
فقط كيقّلب ابش حيافظ على التوازن هاذ الشي عالش عقد 
برانمج، ابش ميكن لو الفئات امليسورة ما كاين ابس يتزاد عليهم 
شي شوية، وأان تنقوهلا وكنتحّمل البد يف إطار العدالة الفئات 

ثمن البد على األقل أتدي ال امليسورة اللي مّسك علىيها هللا أان
وأتدي شي شوية ابش ميكن هذا ما يسمى على األقل بعدا أتديو 
ذاك الشي وميكن هلا تضامن إيال بغات تزيد شي شوية هللا جيازيها 
ابخلري، ولكن الفئات الضعيفة اللي يف الشطر األول والشطر الثاين  

نعاود ككيبيع ليها املكتب الوطين للكهرابء أبقل من الكلفة،  
أنكدها والعقد دايل الربانمج اجلديد اللي كنوجدو ال املاء وال 
الضوء غادي يشريو أبقل من الكلفة دايلو الفئات اإلجتماعية 

 .اللي تتدخل يف الشطر األول والشطر الثالث

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد كمال العمري

شكرا السيد الوزير على جوابكم، استياء عارم عربت عنه ساكنة 
العديد من أقاليم ومدن اململكة كإقليم اتوانت منوذجا جراء 
األعطاب وارتفاع فواتري املاء والكهرابء وعدم توفري وكالة جتارية 
مبجموعة من اجلماعات القروية، فضال عن إشكالية سقوط بعض 

ة شيها وعدم تزويد ساكنة جمموعاألعمدة الكهرابئية بسبب تال

من الدواوير ابملاء الصاحل للشرب من خالل مشروع الشبكة املائية 
اليت استكملت مراحل دراستها وإاجازها، يف هذا اإلطار نسجل 

ليت ا السيد الوزير مجلة من الشكاايت والوقفات االحتجاجية
أقدمت عليها الساكنة والسبب يعزى يف ذلك إىل اإلنقطاعات 
املتكررة للتيار الكهرابئي وإثقال كاهل املستهلك بسبب عدد 
احتساب الفواتري على أساس اإلستهالك الشهري احلقيقي بدل 
التحديدات اجلزافية اليت يقوم هبا املكتب لشهور عديدة ما يرتتب 

 .عنه ارتفاع قيمة الفواتري قد تصل إىل ماليني السنتيمات

 :السيد رئيس اجللسة

لنائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد شكرا السيد ا
النائب، كلكم، صرب السيد النائب، وخا وخا السي املخنرت،  
كنشوف إيال كان شي حد، تفضل السيد النائب، بدل إيال 

 .معندكش الصوت

 :النائب السيد بلعيد أعلوالل

السيد الوزير احملرتم، أحد أسباب غالء فواتري هو التقديرات اللي  
مدينة قلعة السراغنة، جمموعة كبرية من  1149ة كتم فسن

 41السكان جاهتم تقديرات على مدة أربعة أشهر متتالية، 
دراهم، ويف الشهر اخلامس جاهم دايل  41دراهم،  41دراهم، 

مخسة شهور، والعكس صحيح، كتجيهم ارتفاعات كبرية عاذ يف 
 دراهم، وهذا كنتمناو 41الشهر، فأربعة شهور أخرى كتجيهم 

 .أبنه جتاوزو هاذ

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السي املخنرت

 :النائب السيد املصطفى املخنرت

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،
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 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

السيد الوزير هللا جيازيك خبري، عندان السوق أسبوعي أو كيجيو 
قروي الضو، كتعرف العامل الحلىت لنهار السوق عاد يقطعو لينا 

عندو هذاك األسبوع السوق األسبوعي، كيجيو كاين اللي ابغي 
يدوز عند الطبيب، كاين اللي أو اما كيقطعو لينا، مبغيناش هاذ 

 .املشكل تكون السيد الوزير وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد الوزير

 :ة واملعادن والتنمية املستدامةالسيد عزيز رابح، وزير الطاق

على أية حال املكتب الوطين، كان عندو االجتماع مع اللجنة 
 املكلفة ابملراقبة املالية، وراه طالبة اللجنة ابش جيي املكتب الوطين

مرة أخرى، وآنذاك دخلنا يف التفاصيل، التفاصيل يف ما يتعلق 
إلخوان ا وغندخلو يف التفاصيل، احنا جاهزين ابش نتكلمو مع

ألنه يصعب اجاوبو، لكن اللي نبغي أنكد ليكم أن املواطن يؤدي 
حسب الفاتورة، اليوم خذينا قرار أوال أننا اآلن غنطلقو محلة وطنية 
ابستثمارات ضخمة مبا يسمة ابلعدادات الذكية بطبيعة احلال هاذ 
الشي غياخذ شوية الوقت ابش ننتقلو من العدادات الكالسيكية، 

ية اللي غتحل لينا واحد العدد دايل اإلشكاالت، عدادات ذك
اثنيا أنه اآلن كنتعاقدو مع القطاع اخلاص، مع شباب وإىل غري 
ذلك ابش ميكن ليهم يكونو قراب من املواطنني، ابش ميكن لينا 
بذل ما تكون عندها كانت بعيدة يكون قراب من املواطنني، 

أهنا ممكنة،  ارفنيفضال على استعماالت التكنولوجيا اللي أنتما ع
ولكن ما ميكنش تكون معممة على الصعيد الوطين العتبارات 
إجتماعية كتعرفوها، اثلثا ممنوع قطع املاء والضوء على ما يسمى 
ابملرافق العمومية، ما غيمكنش وخاصة هاذ الشي راه ابلعكس، 
ميكن ليا نقول ليكم راه كتسال املاليري للجماعات احمللية، وما 

م املكتب الوطين، هذا راه من اإلشكاالت اللي عند قطعش عليه
داملليار دايل الدرهم، احنا   3املكتب الوطين، تقريبا ما يقارب من 

كنشوفو مع وزارة الداخلية اللي كتسال اجلماعات القروية ومع 
ذلك ما قطعناش ألن هاذي خدمة عمومية، فلذلك إيال كان 

 .شي حاجة اتصل يب نعاجلو هاذ القضية

 :السيد رئيس اجللسة

 41شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساامتكم، ونتوقف 
 .دقائق ألداء صالة العصر

 :السيد رئيس اجللسة

من فضلكم السيدات والسادة النواب نستأنف العمل، إذن 
نستأنف أعمالنا السادة النواب، السيدة النائبة والسادة النواب 

ابلقطاع املكلف ابلشؤون من فضلكم. اجلسوا. إذن نستأنف 
العامة واحلكامة، مرحبا السيد الوزير. إذن السؤال األول يف هذا 
القطاع سؤال عن البدائل االقتصادية يف املناطق احلدودية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة. 

 .تفضل، من يطرح السؤال؟ السيدة النائبة تفضلي

 :أمال عربوش النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، يف دول العامل كلها ملي كنتكلمو على املناطق 
احلدودية، كنقرنوها بواحد املميزات اللي منها املعيشة كتكون 
رخيصة، كاين واحد احلركية وواحد الدينامية اقتصادية، ولكن ملي  

كود ر  كنجيو للمغرب، كنلقاو واحد اإلستثناء، كنلقاو عندان
اإلقتصادي خانق، كاين ارتفاع دايل نسب البطالة أبرقام قياسية، 
الوترية دايل االقتصاد تكاد تنعدم، كاين أزمات وأتزم دايل الوضع 
اإلقتصادي واالجتماعي، وما وقع يف حراك الريف واللي عقبو 
احلراك دايل جرادة كنا تنتمناو أن احلكومة تستخلص الدروس 
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باب الرئيسية هلذا احلراك اإلجتماعي اللي وتستنتج أن من األس
وقع هو التضييق على التهريب املعيشي اللي كان يغطي على 
الفشل دايل احلكومات املتعاقبة يف املناطق احلدودية وما يتبعها،  

من بعد هاذ األحداث أن احلكومة جتيب  كنا ننتظر أنه مباشرة
ايل واملراعاة دلينا برانمج استعجايل إلنقاذ املناطق احلدودية 

اخلصوصية دايهلا جتيب لينا السياسيات العمومية اللي هي 
متكاملة أو بديلة وتليب املطالب امللحة خصوصا يف الشق 
اإلجتماعي واإلقتصادي للمناطق احلدودية، ولكن لألسف مازال  
كنسائلوكم وكنسائلو احلكومة كنسائلكم السيد الوزير على 

هو عبارة  لرتقيعي اللي يف اجململ دايلواإلقتصاد البديل، اإلقتصاد ا
على اقتصاد تضامين هش اللي غادي جييب على اإلختالالت 
دايل اإلقتصاد اللي نقولو عليه حيتضر، جمرد مكنقولو اقتصاد 

 .بديل يعين عندان واحد الوضع اللي كيكون نوع من

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا ،شكرا

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

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة النائبة، مزاين ذكريت السنوات املاضية هو فعال واش 
ألن املغرب عندو مناطق كثرية ولكن رمبا   1141يعقل أن حىت 

ذ املنطقة اكتشويف املنطقة الشرقية إيال فهمت، ال يعقل تكون ه
اجلماعات مافيهاش ما كاينش الطرقان؟  1141مهمشة جينا 

مكاينش املاء؟ ما كاينش الضو ما كاينش شروط أدىن احلياة؟ هذا  
كان واقع، وال يعقل أن هاذ الناس ما عندهومش نفس احلقوق 
اللي عند املواطنني اآلخرين، اآلن أنت قليت خاصنا برانمج، وكنيت 

نة، كاين حتطي السؤال تعريف الربامج اللي كايتطلعي بعد قبل إيال 
 1الربانمج االستعجايل هلاذ املنطقة، كاين الربامج غري املاء تقريبا 

داملليار دايل الدراهم، الطرقات، احلكومة كلها انزلة فهاذ املنطقة 
الشرقية ما تلقايش رمبا شي وزارة ما تسثناش اهنا كتشتغل فهاذ 

 تبع شخصيا األوراش دايل هاذ املنطقةاملنطقة، ورئيس احلكومة م
، %411ألن فعال عاشت كثري من التهميش أان متافق معك 

واآلن الطرقات اللي كتشق وغنزيدو الناظور واملنطقة ومشكل املاء 
غتكون ماء حتلية ماء البحر، كاين امليناء دالناظور، كاين الطريق 

 ش ماالسيار، غتكون السكة احلديدية، إذن أوراش كبرية اب
نظلموش اثين هاذ احلكومة، ساهل اإلنتقاذ، ولكن شوفو أشنو  
كان واشنو دارت هاذ احلكومة، الربانمج اإلستعجايل دايل 

 ..داملليار دايل الدرهم 1تقليص الفوارق اإلجتماعية، دران 

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد لكبري قادة

السيد الوزير، مجيع الشعوب يف خمتلف دول املعمور تعيش يف 
املناطق احلدودية من تبادل املواد، وخاصة وخاصة عندما يتعلق 
ابلتبادل أو ما يسمى ابلتهريب املعيشي، املنطقة الشرقية لآلن  
كتعيش أزمة، راه بكل ما قلت عن الربامج اليت تعدها احلكومة، 

ناجم كلها أقفلت، ال دايل بوعرفة، ولكن عايشة أزمة خانقة، امل
وال دايل جرادة، وال دايل توسيت، احلدود تسدات ال دايل اجلزائر 
وال دايل الشمال، وابلتايل كتعيش الناس أزمة خانقة، اآلن 
احلديث كثريا على واحد املرض اللي جا من اجلزائر واللي اآلن 

صغرية ات الواحد العدد دايل املاشية اللي كتموت من جراء اجملرت 
 .خاصة ابملنطقة دايل بوعرفة، ولكن مع ذلك

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب إضايف آخر؟ تعقيب إضايف آخر، السيد الوزير ردكم، 
 .امسح يل السيد الوزير، السيدة النائبة تفضلي
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 :النائبة السيدة مرمية بومجعة

ىل إالسيد الوزير، التنمية اإلقتصادية ابملناطق احلدودية حتتاج 
سياسة عمومية مندجمة واضحة ملستعجلة لتساهم يف احلد من 
ظاهرة التهريب، هاذ التهريب الذي أصبح منظما توسعت شبكته 
وكذلك تنوعت آلياته وأصبح يهدد األمن اإلقتصادي 

الطرقي، فيعين  واإلجتماعي واألمن الغذائي، وكذلك األمن
لكلفة ا منصب شغل واحد يوفره التهريب يكلف خزينة الدولة

دايل مناصب الشغل، لذلك السيد الوزير ال بد من  41دايل 
تشجيع وإعطاء امتيازات لألنشطة اإلقتصادية املنتجة لفرص 
الشغل هبذه املناطق احلدودية، وخاصة بعماليت املضيق الفنيدق 
وكذلك عمالة تطوان، خاصة وأن املنطقة الصناعية أصبحت 

ازن أصبحت مستودعات وخماألنشطة اإلقتصادية ترتاجع فيها و 
 .للسلع

 :السيد رئيس اجللسة

 .نعم، نعم

 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي )نقطة نظام(

التدخل دايل السيد النائب الربملاين قادة لكبري إبسم الفريق دايل 
 .الوحدة والتعادلية داز ابسم للنائبة الربملانية دايل العدالة والتنمية

 :السيد رئيس اجللسة

أسي، إذن وصلت الفكرة، السيد الوزير، تفضلوا ردكم  صحح
 .على التعقيبات

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

يف احلقيقة، احلدود مسدودة هلم، تنتكلموا على التهريب، املغاربة 
، للتهريبما اختاروش التهريب على حاجة أخرى، قهرا مشاو 

ألن ماعطيناامش شي حلول أخرى، اآلن هاد احلكومة ابغية 
تعطي حلول، ولو غدا تفتح احلدود ما ميشيوا الناس اضطرارا 

ملي كان التهريب خالوهم، حنا هنا ما غاديش  للتهريب، ألن
خنليوهم، هاد األوراش عالش خدامني، ابش املغاربة يعيشو بكرامة 

ات  التهريب، فعال منطقة الشمال يف بالدهم، بال يضطرو يديرو
هي فيها أوراش كثرية، ولكن ما ميكنش تعاجل املشاكل بني عشية 

سنة اإلستقالل،  11وضحاها، هاد الشي خاص الوقت، ألن 
ما عاجلناش هاد املشاكل ات جات هاد احلكومة تبداوا حتسبوا لنا 
 ابألسابيع، وهادو اللي حكموا البالد من إلستقالل، كي غتديرو

 .هلم، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، إذن سؤال، آخر سؤال يف هذا القطاع، سؤال عن توفري 
مناخ أعمال تنافسي وجذاب لإلستثمار واإلبتكار للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 

 .النائبة

 :النائبة السيدة جمدة بنعربية

ت احلكومة جهودا مقدرة يف خلق مناخ أعمال السيد الوزير، بذل
جيد، لكن نسائلكم عن اجملهودات اإلضافية اليت اختذمتوها يف 
هذا اإلطار؟ وأيضا للزايدة يف تنافسية املؤسسات واملقاوالت؟ 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :ف ابلشؤون العامة واحلكامةاملكل
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 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة النائبة، دائما هل من مزيد؟ نعم هل من مزيد؟ 
املشكل هو راه ماشي بوحديتنا يف العامل، كل شي كيجري، اآلن، 

اجلري دايلنا  21كان عندو الرتبة   1141احلمد هلل، املغرب يف 
إن شاء هللا، يف وابغي نوصلو،  91أكثر من اآلخرين وصلنا 

، وابش ما اتتزيدي للقدام ابش ما كتصعاب، 11الرتبة  1114
ألن كدخلي يف دول اللي اتهي ابغية تسبقك، إذن املنافسة، 

الدولة األوىل  1149-1143واحلمد هلل، إيال شفتو املغرب يف 
يف استقطاب االستثمارات يف إفريقيا، ما شي هاد الناس غري حمبة 

فوا اجملهود اللي كّدير البالد هي جمهود كبرية وشو  يف املغاربة، ألن
هاد التقرير ايلاله خرج يف إسبانيا على قطاع السيارات، وها 
العلمي معنا، على قطاع السيارات يف املغرب، كيفاش املغرب وىل 
قاعدة كربى لقطاع السيارات، واجملاالت كثرية، شوفو التقرير 

املغربية كيفاش على اجلامعات  le Monde األخراين يف
تصنفات، هادو غري احنا اللي كنقولوا حىت حاجة مزاينة، واحلمد 
هلل البالد دايلنا كتقدم احسن من االخرين، قارنوان مع الدول 
األخرى اللي يف نفس املستوى، ما تقارنوانش مع الدول املتقدمة، 

عام ابش سابقينا، احلمد هلل راه خلصنا الفرق  111هادوك 
ن الوترية ابش كيتقدم املغرب وترية جيدة جدا، وكل بيناهتم، إذ

راه قطعنا مسافة   11شي كيصفق أن املغرب ايال وصلنا للرتبة 
 كبرية من الصعب أن الدول اللي اتتنافسنا اللي يف احمليط تسبقنا،

إذن قالوا لنا، كيفاش كنجريو؟ كيفاش هاد احلكومة خدامة مع 
 ل كلها، هللا الوحيد هو اللياحلكومة أخرى، أما واش حلينا املشاك

قاد على هاد املشاكل كلها، ولكن حلينا مشاكل كبرية، وكون 
 .حكمنا املغرب من اإلستقالل، كن راه املغرب ما يبقاش هاكا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضل

 :النائب السيد عبد الرحيم لقراع

مة يف من طرف احلكو شكرا السيد الوزير على اجملهودات املبذولة 
 ..جمال تنشيط اإلستثمار وخلق الثروة،

 :السيد رئيس اجللسة

 .من فضلكم، السادة النواب، انصتوا لزميليكم من فضلكم

 :النائب السيد عبد الرحيم لقراع

على بعض املداخيل اليت يعتربها أساسية إلحداث نقلة نوعية يف 
  :هذا اجملال، أذكر منها

العقليات والسلوكات البشرية من خالل اعتماد آلية  تغيري-أوال
التحفيز والتأديب من جهة، وأيضا ختصيص دورات للتكوين 

 املستمر للموظفات واملوظفني ابملرافق العمومية من جهة اثنية؛

إستعمال أدوات االشتغال اإللكرتوين من خالل الرفع  تقوية-اثنيا
 امل؛من وترية رقمنة املساطر اإلدارية بشكل ك

ول هبا طرق ومناذج للتدبري املستند على النتائج املعم إقتباس-اثلثا
 يف القطاع اخلاص ضماان للفعالية واملردودية يف القطاع العام؛

 اجلهود املبذولة مواصلة-وأخريا-رابعا 

 :السيد رئيس اجللسة

 ..سي رشيد، أسي رشيد من فضلكم

 :النائب السيد عبد الرحيم لقراع

ة، ويف الرتسانة القانونية املتعلقة ابحلكامة واملراقبة املاليبغية إطالق 
هذا الصدد ينبغي احلرص على جودة ودقة القوانني والنصوص 
التشريعية وأيضا املساطر التنظيمية درءا لبعض التأويالت اخلاطئة 
أحياان واملتضاربة أحياان أخرى، وأبرز مثال على ذلك، اخللط 

، وهبذه les CEملتعلقة ابلفوترة واملتعلق ببعض املقتضيات ا
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املناسبة ال يفوتين أان أدعو احلكومة إىل التسريع إىل نقل 
اإلختصاصات من القطاعات احلكومية إىل جمالس اجلهات 
ابعتبارها صاحبة اإلختصاص يف التنمية اإلقتصادية وفق أجندة 
حمددة وإطار املنهجي حمدد ومضبوط مبا يسمح بدعم تنافسية 

 ..ت وتعزيز جاذبية اجملال الرتايباملقاوال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن السيد الوزير 
احملرتم نشكركم على حسن مساامتكم، وننتقل إىل قطاع الشؤون 
اخلارجية والتعاون الدويل، مرحبا السيدة كاتبة الدولة، سؤال عن 

 دية لدول غرب إفريقياانضمام املغرب للمجموعة اإلقتصا
CDAO  للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع

 .الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد املصطفى الرداد

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 زمالئي وزمياليت الربملانيني،

بناء على و يف إطار سياسة انفتاح املغرب على القارة اإلفريقية، 
 طلب املغرب اإلنضمام إىل اجملموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا

، وبناء على احرتام املغرب لكل املقتضيات التشريعية سيداو
والقانونية املعمول هبا يف هذا اإلطار نسائلكم السيدة الوزيرة، على 
هاد التدابري واإلجراءات احلكومية املتخذة يف أفق انضمام املغرب 

 .د التكثل اإلقتصادي املهم إبفريقيا؟ شكراهلا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

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

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

غرب  اإلقتصادي لدولهو رغبة املغرب يف اإلنضمام إىل التكثل 
إفريقيا هو قرار إسرتاتيجي ذو محولة سياسية إنسانية واقتصادية 
ابلغة األامية، هو أوال يعترب تتويج للروابط ومتانة العالقة اللي  
كرتبطنا هباد الدول على املستوى التارخيي، كما قلت الديين 
السياسي واإلقتصادي أيضا تتماشى مع التوجيهات امللكية 

ة اهلادفة إىل تشجيع أو لتعزيز اإلندماج القاري واإلندماج السامي
اإلقليمي كرافعة لإلقالع اإلقتصادي وللتنمية ابلقارة، وعملية 
االنضمام هي كتمر عرب مراحل، فيها أوال املرحلة األوىل اللي  
كانت هي املوافقة املبدئية للي بداو عليها رؤساء الدول يف املرحلة 

اللي كتهم، يعين، التأثريات دايل هاد  األوىل، تليها دراسة
 .االنضمام على املستوى السوسيو اقتصادي

 :السيد رئيس اجللسة

 .التعقيب السيد النائب، تفضل

 :النائب السيد املصطفى الرداد

شكرا السيدة الوزيرة، هي بطبيعة احلال، حنن يف الفريق فريق 
جاح، نالتجمع الدستوري نثمن مرور مرحلة اجلانب السياسي ب

 ورؤساء دول على انضمام بعد أن متت موافقة جمموعة من الرؤساء
املغرب إىل هذه اجملموعة ولكن قد سبق السيدة الوزيرة أن تعداهتم 
هبذه املؤسسة على أن املراحل ستمر بتسلسل بطبيعة احلال، ولكن 

 ..قلتم تدرجييا الشق اللي هو سياسي لقد

 :السيد رئيس اجللسة
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ائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن منر للسؤال شكرا السيد الن
املوايل سؤال آين عن تصويت الربملان األورويب أبغلبية ساحقة على 
اإلتفاق الفالحي بني بلدينا واإلحتاد األورويب للسيدات والسادة 

 .النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة حياة اسكيحيل

 شكرا السيد الرئيس،

 %91السيدة الوزيرة، صادق الربملان األورويب أبغلبية كبرية تفوق 
 49من أعضائه يف جلسة علنية بسرتاسبورغ يوم األربعاء 

على اإلتفاق الفالحي بني بلدان واإلحتاد األورويب،  1143يناير
لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن خمتلف اجملهودات اليت بذلتها 

ات على املستوايت السياسية والدبلوماسية والقانونية والتقني بالدان
واليت أفضت إىل هذه النتيجة عن اآلاثر السياسية واإلقتصادية 

 .والقانونية والتقنية واإلقتصادية واملالية هلذا اإلتفاق؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيدة كاتبة الدولة

ارجية ة لدى وزير الشؤون اخلالسيدة مونية بوستة، كاتبة الدول
 :والتعاون الدويل

 شكرا السيد الرئيس،

 49السيدة النائبة احملرتمة، هواملصادقة على اإلتفاق الفالحي 
من طرف الربملان األورويب حدث ابلغ األامية جيسد  1142يناير 

ل ملرحلة اترخيية يف عالقتنا مع شركائنا يف اإلحتاد األورويب وتتمث
 :مرين مهمنيابخلصوص يف أ

أتكيد اإلتفاق بدون لبس على أن املنتجات الفالحية  :أوال -
ومنتجات الصيد البحري القادمة من أقاليمنا اجلنوبية ستستمر يف 

اإلستفادة من نفس التفضيالت اجلمركية املنصوص عليها يف 
 . اتفاق الشراكة

وبية نأتكيد اإلتفاق على أن أية اتفاقية تشمل أقاليمنا اجل :اثنيا -
ال ميكن التفاوض بشأهنا والتوقيع عليها إال من طرف اململكة 
املغربية يف إطار سيادهتا الكاملة على هذا اجلزء من أراضيها وهاد 
املصادقة يف احلقيقة تعترب حصيلة عمل جاد وبناء استمر ملدة 
سنوات واللي ساهم فيه جمموعة من املتدخلني وهباد املناسبة كنبغي 

جنة ت والسادة الربملانيني اللي سااموا فيه مبا فيهم اللنشكر السيدا
الربملانية املشرتكة املغربية األوروبية وكيما قلت هاد العمل اجلاد 

 :داجلوانب مهمني 1والبناء كان كيعتمد على 

اجلانب األول هو اجلانب السياسي الدبلوماسي واجلانب الثاين 
انونية، قطاعية والقهو اجلانب التقين مع توظيف كل اخلربات ال

ولإلشارة يعين هناك كاين عدة جلان اللي اشتغلت يف هاد اجملال  
كاين جلنة سياسية مكونة من اإلدارات املعنية اللي اتبعات هاد 
املسلسل دايل تكييف اإلتفاقية عن كثب بشكل دقيق ومتواصلة،  
كان عندان أيضا فريق عمل تقين اللي كان يعين مهتم ابملفاوضات 

ا بكل األمور اللي كتهم التعريف والتحسيس هباد اإلتفاقية وأيض
أيضا جمموعة من الزايرات اللي مت القيام هبا، التعبئة مستمرة لكل 
السفارات دايلنا يف الدول األعضاء يف اإلحتاد األورويب، ابإلضافة 
إىل تنظيم جمموعة من اللقاءات حتسيسية على مستوى مؤسسات 

وربية أو من خالل وسائل اإلعالم إضافة الدراسات واألحباث األ
إىل تكثيف ودعم مساعي بعثة املغرب بربوكسيل لدى مجيع 
اجلهات الفاعلة وإضافة إىل تعبئة اخلربات الضرورية خاصة يف جمال 
القانون األوريب، وهاد املقاربة الشمولية اللي بغيت نشري له أهنا 

 يضا عمل ميداينابإلضافة أهنا كانت عمل جاد وبناء كان هناك أ
ومع االعتماد مع ما هو واقعي وعملي حيث مت تنظيم عدة زايرات 
الربملانيني األوربيني ألقاليمنا اجلنوبية إضافة إىل يعين هذا كان 
عندو أيضا أثر إجيايب يف إطار التقارير اللي تقامت واللي 
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استعملت يف إطار اللجان الربملانية وساهم فيها جمموعة دايل 
 السياسيني واإلقتصادي املعنيني مبا فيهم اجملالس الفاعلني

األقاليمية لكل من جهة العيون، الساقية احلمراء، الداخلة، واد 
الذهب شرق سوس ماسة ولقاءات أيضا مع الغرف الفالحية 

 .والصيد البحري والفاعلني اجلمعويني، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الرئيس احملرتمتعقيب السيد الرئيس تفضلوا السيد 

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

أوال السيدة الوزيرة، هننؤوا أنفسنا على هاد اإلنتصار الكبري 
حقة هو له اللدبلوماسية املغربية هاد التصويت هبذه األغلبية الس

أكرب أكثر من داللة أوال هذا التصويت هو اجاح لإلمجاع الوطين 
وراء جاللة امللك، حفظه هللا، خبصوص قضيتنا الوطنية األوىل، 
هاد التصويت هو كذلك اجاح للوضوح والطموح يف السياسة 
اخلارجية املغربية كما نص على ذلك جاللة امللك، يف خطاب 

حبيث أن املغرب ال يفوق ال أقول ال  املسرية اخلضراء األخري،
يعادل يفوق كل وضع إسرتاتيجي مع احللفاء أو مع الشركاء يفوقه 
أوال أن األولوية لقضية وحدتنا الرتابية واألولوية لسيادتنا كاملة 
على ترابنا الوطين كامال، اثلثا هذا التصويت هو كذلك اجاح 

ة خبصوص ثابثللوضوح املغريب خبصوص املبادئ واملرجعيات ال
القضية الوطنية األوىل ألنه ال حل كما قال جاللة امللك، لقضية 
الصحراء املغربية خارج سيادة املغرب كاملة على صحرائه، وكذلك 
االلتزام ابملرجعيات اليت اعتمدها جملس األمن وجملس األمن وحده 

 كابعتباره اهليئة الدولية الوحيدة املكلفة برعاية مسار التسوية وكذل
هاد التصويت هو اجاح للدبلوماسية املغربية مبختلف رواسبها 

ايل وهذه مناسبة للتنويه ابلدور دايل الربملان املغريب وتنويه ابلدور د
اللجنة املشرتكة الربملانية املغربية األوروبية، وهي مناسبة لشكر 
إخواننا وأصدقائنا يف الربملان األورويب وأصدقاء املغرب الذي قاموا 

ور كبري، هذا تصويت كذلك السيدة الوزيرة هو يف املقابل فشل بد
ذريع ملناورات اخلصوم اللي تيحاولوا إقحام بعض اجلوانب 
واملواضيع األخرى وفشلوا يف األمم املتحدة فشل ذريع ملناورات 
اخلصوم الذين يدعون أنه ليس هناك أثر للسياسة التنموية على 

نموية يون وشهد العامل الربامج التالصحراء املغربية وشهد الربملان
املوجهة لألقاليم اجلنوبية ابعتبارها جزءا ال يتجزأ من سيادة املغرب 

، هذا واليت متضي يف التنمية ويف الدميقراطية عرب ممثليها احلقيقيني
التصويت كذلك هو فشل ملناورات اخلصوم من خالل التقاضي 

لس األمن أخرى غري جم العدائي ومن خالل إقحام مؤسسات
وهذا التصويت كذلك يف النهاية هو اجاح للعالقات اإلسرتاتيجية 

 .احلقيقية الودية بني املغرب وشركائه وعلى رأسهم اإلحتاد اإلفريقي

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ السي عثمون تفضل

 :النائب السيد عبد الرحيم عثمون

 شكرا السيد الرئيس،

 حملرتمة،السيدة الوزيرة ا

 إخواين أخوايت،

أان غري ما بقى يل ما نقول اللي قال الزميل ولكن البد من التنويه 
رويب اللي اإلحتاد األو  -أبعضاء اللجنة الربملانية املشرتكة املغرب

ممثلة من مجيع الزمالء دالفرق فرق داخل جملس النواب وكذلك 
ستمرار اب داخل جملس املستشارين واللي كانوا حاضرين ملدة شهور
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داخل الربملان األورويب ال يف سرتاسبورغ وال يف بروكسيل، وهنا 
هذه اليوم بغيت هننؤوا هاد اإلخوان ألن قاموا بواحد العمل جبار 
للحصول على هاد النتيجة اللي ما كانتش ساهلة ألن أعداء 
الوحدة الرتابية كانوا حاضرين واحلمد هلل كان هذا أحسن إشارة 

الربملانيني اللي صوتوا لصاحل هاد اإلتفاقية،  دايل 111ووهي 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل

 :النائب السيد حممد السيمو

ما تبقى من تعقيب شكرا السيد الرئيس، سجلنا يف الفريق احلركي 
إبجيابية اخلطوات واجملهود اللي قاموا به اإلخوان دايلنا يف وزارة 

ووزارة الفالحة والصيد البحري حتسب من هذه النقط اخلارجية 
وللحكومة املغربية وللمغاربة قاطبة وعلى رأسهم ملك البالد 
نسجل اليوم عرس عند املغاربة على النجاح وكذلك كنشكروا 

وصلوا للحقيقة  ونتجوا فهموااألصدقاء دايلنا األوروبيني اللي 
واقتنعوا نتمىن هاد الدول يعرفوا هذه احلقيقة حىت نسلك هذا 

 ..املسار خبري وحنن كمغاربة وكفريق احلركي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ آخر املعقبني من طارحي 
 .السؤال، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد ابراهيم الضعيف

 لسيد الرئيس،شكرا ا 

 ان بدوري أهنئ اإلخوة فاللجنة والربملانيني والدبلوماسية الربملانيةأ 
بشكل عام على هذا اإلاجاز وهو إاجاز مهم واخرتاق مهم ابلنسبة 
للعمل الربملاين يف اإلحتاد األورويب، وهو إاجاز كان، يعين، كما 

لعامة، اذكر األخ يعين منذ شهور وكان داخل اللجن قبل اجللسة 

وكما هو معروف العمل الدؤوب هو داخل اللجان، كما يقول 
املثل احلساين:" حجر الشح يتلقطو يف الرخا" يعين أن هذيك 

ن حلظة كانت تتويج وابملناسبة اإلخوان ابللجنة الربملانية ال حيتاجو 
أن نشكرهم من اجلانب املغريب اللجنة املشرتكة، ولكن أشكر 

ألورويب ألن إخواننا يف اللجنة بال مجيل  ابألساس جلنة اجلانب ا
 .كما يقال، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السيدة كاتبة الدولة، نعم إيوا كان آخر معقب هو صاحب 
 .السؤال، ماعليش ماعليش، تفضل

 :النائب السيد عبد ودود خربوش

 السيدة الوزيرة،

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

حنن بدوران يف التجمع الدستوري ال ميكن أن نرتك هذه الفرصة 
تفوت دون أن ننوه ب، طبعا، اجملهود الوطين دون استثناء على 
مستوى اخلارجية والفالحة والصيد البحري وابقي القطاعات اليت  
كانت معنية ابلتفاوض مع اإلحتاد األورويب حول هاد امللف، 

ال ميكن طبعا أيضا إال أن نذكر وكممثل ألحد أقاليم الصحراوية 
كل مبسألة التمثيلية الشرعية لساكنة األقاليم اجلنوبية واملنتخبة بش

دميقراطي، تتواجد، طبعا، وترتافع يف اهليئات عن هذه األقاليم ، 
النموذج التنموي لألقاليم اجلنوبية أيضا شهادة دامغة على حجم 

يف األقاليم  مليار درهم بشكل عام 31اإلستثمار الذي يفوق
اجلنوبية، وهذه األدلة كافية طبعا، للرد على اخلصوم واملشككني 

 .يف هذه املعطيات، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل، تفضل
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 :النائب السيد عبد العزيز أاب

السيد الرئيس، يف احلقيقة، حنن بدوران الفريق اإلستقاليل نثمن 
 ..يعين، هذه، هذا التصويت ونقولو عن،

 :السيد رئيس اجللسة

السيدين الرئيسني، تشوشا على السيد النائب، إيوا تفضل، نعم، 
 .ما عليه، انتهى الوقت السيد النائب، تفضلي السيدة كاتبة الدولة

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

 مون على تفاعلهم فهذهأشكر السيدات والسادة النواب احملرت 
املصادقة هي نتيجة لعمل مثمر، دبلوماسية مجاعية حتت قيادة 
صاحب اجلاللة، امللك حممد السادس، نصره هللا، يعين حققنا 
فيها مكاسب والعمل جيب أن يتواصل ألنه يف احلقيقة هادي 
نؤسس ملرحلة جديدة، وحنتاج إىل مزيد من التعبئة مبساامة مجيع 

تلف خللق دينامية أكرب والدفاع عن قضااي، يعين، يف خم الربملانيني
احملافل خاصة احملافل الدولية واألوروبية، ولإلشارة، أان بغيت 
نضيف واحد األمور على املسألة دايل الداللة واللي اشار هلا 
السادة النواب احملرتمون هي ابلفعل هي تعكس وجاهة الطرح 

ابية، ات املعادية لوحدتنا الرت املغريب، بطالن، يعين، كاع األطروح
واللي أيضا أهنا هاد املصادقة بعثت واحد الرسائل واضحة جدا 
فيما خيص سيادة موقف املغرب واحرتام مصاحله العليا، النقطة 
 الثانية نبغي نسجلها أيضا أن هاد التصويت تيفسح اجملال ملرجعية

سألة مهمة ميف املستقبل، وهادي  قانونية تؤطر عالقتنا مع أورواب
اللي غتعطينا أسس متينة ابش نبنيو هاد العالقة وتفتح لنا 

 .فضاءات جديدة يف أجواء جد إجيابية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة على مساامتكم القيمة، ننتقل إىل قطاع 
القطاع املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، سؤال كنظن 

سؤال عن االكتظاظ ابملؤسسات السجنية للسيدات واحد، 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي 

 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة موىن اشريط

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، تعاين السجون املغربية من عدة مشاكل لعل أامها 
اعياته اسات اليت حتذر من تدهو اإلكتظاظ وتزايدت التقارير والدر 

اخلطرية على املعتقلني وعلى وظائف املؤسسات السجنية بشكل 
 .عام، أين وصلتم يف معاجلة هذه الظاهرة

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

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

أوال أشكر على طرح هذا السؤال، فعال إحدى اإلشكاليات اليت 
تواجهنا هي قضية االكتظاظ يف السجون، هنالك جمهود بذل 
فهاد السنوات األخرية عرب اجملهود دايل املندوبية العامة إلدارة 

 :السجون وإعادة اإلدماج

سجن جديد منذ  43مؤسسات سجنية جديدة،  بناء-أوال
 ؛1141

 41على جتاوز وإغالق املؤسسات املتهالكة،  العمل-اثنيا
 مؤسسة سجنية أغلقت؛

 مؤسسة سجنية أخرى؛ 41مث العمل على إصالح وترميم 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

35 

ابإلضافة لذلك مت العمل على مستوى توسعة عدد من املؤسسات 
السجنية، وهذا مكن من الرفع من مساحة اإليواء املخصصة من 

اخر دجنرب، ومكن أيضا أو  4.92إىل  1119مرت يف  4.14
غشت  %31إىل  1141يف  %11من ختفيض اإلكتظاظ من 

1149. 

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة موىن اشريط

السيد الوزير، صراحة هناك جمهودات مبذولة كما ذكرمت، ولكن 
 41مقابل إغالق  1149مؤسسة إىل غاية  43بناء كما ذكرمت 

يعين بعملية حسابية متت إضافة مؤسستني فقط، هل  مؤسسة،
يف نظركم هذا كايف الحتواء اكتظاظ السجناء، فضال على أن 

مرت كمساحة إليواء كل سجني غري كافية وغري للمعايري  4.92
امتار لكل سجني، السيد الوزير  3الدولية اليت تلزم على األقل 

إىل  %11انتقلت من  %11ذكرمت أن نسبة اإلكتظاظ هي 
، %11،رغم أن املعلومات الذي لدي هي  %31إىل  11%

السيد الوزير، أال ترون أن هذا املشكل أساسه هو اإلعتقال 
اإلحتياطي، هاد اإلعتقال اإلحتياطي الذي يشكل أزمة ويشكل 
هو مشكل هيكلي، وهلذا يشكله مشكل هيكلي، السيد الوزير، 

املرتبط  13.29أمل حين احلال إلخراج مسودة مشروع قانون 
بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية فاملغرب ال زال بعيدا عن 

 ...املعدل الدويل لتوزيع السجناء املتمثل يف حارس واحد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن نشكر 
 ، اثنية؟ تفضلوا،11السيد الوزير احملرتم على حسن مساامته، 

 11حاسب. ما كامالش 

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

18 

 :السيد رئيس اجللسة

 .، تفضلوا السيد الوزير17

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :ملديناملكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع ا

أوال، أوال، متافق، ترشيد اإلعتقال اإلحتياطي، وزارة العدل  
كتشتغل على هذا األمر من أجل اعتماد نظام العقوابت البديلة، 
وتقليص، أيضا اعتماد نظام العقوابت البديلة، مث اثنيا حتسني 

 .ظروف اإليواء ألن هذا من اإلجراءات األساسية

 :السيد رئيس اجللسة

وزير على حسن مساامتكم، وننتقل إىل القطاع شكرا السيد ال
هلما وحدة املوضوع  34و  49املكلف ابإلسكان، السؤاالن رقم 

ويتعلق األمر إبعادة هيكلة بعض الدواوير، لذا سيتم طرحهما 
دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من السيدة كاتبة الدولة، السؤال 

وري الفريق الدستاألول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
فليتفضل أحد واضعي أو واضع السؤال تفضلوا تفضل السي 

 شفيق تفضل

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق )نقطة نظام(

السيد الرئيس، ما عندانش وحدة املوضوع، احنا عاطيني السؤال،  
كنا بغينا السيد الوزير جياوبنا، دااب السؤال دايلنا أتجل لعند 
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ة، ما عندانش وحدة املوضوع مع شي فريق السيدة كاتبة الدول
 .واحد آخر، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .طرح السؤال دايلك، تفضل طرح السؤال دايلك ماشي مشكل

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، هل من إجراءات جديدة إلعادة هيكلة 
 السكنية؟بعض الدواوير واألحياء 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي السيدة كاتبة الدولة مرحبا

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

هي يف احلقيقة السيد الرئيس السؤالني اللي توصلنا هبم هلم وحدة 
التأهيل دايل األحياء الناقصة التجهيز  املوضوع ولكن ال أبس، 

كيجي يف إطار سياسة املدينة اللي كتعمل يف إطار تشاركي 
  ابتفاقيات مع املنظومة احمللية هي اللي كتبلور هاد املشاريع والوزارة

 .كتواكبهم تقنيا وتساهم يف التمويل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :شفيق أمنيالنائب السيد هاشم ال

شكرا السيدة كاتبة الدولة على بعض اإليضاحات املقدمة ولكن 
تبقى أغلبية اجملهودات غري كافية من أجل رفع الضرر على شرحية  
كبرية من املواطنني والذين يعانون يف صمت من انعدام قنوات 
الصرف الصحي والطرق إىل غري ذلك. السيدة كاتبة الدولة،  

 الغري الالئق وتنقيل عدد من املواطننيكيف يتم حماربة السكن 
خارج املدن والعديد من األحياء السكنية والدواوير اجملاورة اليت 
تعاين من أبسط شروط العيش الكرمي؟ وهنا أنخذ كمثال إقليم 
مديونة الذي يتواجد به العديد من الدواوير انقصة التجهيز  

ير كدوارالبخاخشة، موانت، مزاب، محادات احلفري، دواو 
اهلرويني وتيط مليل وسيدي حجاج، السيدة كاتبة الدولة، سكان 
هاد اإلقليم ينتظرون إما إعادة اإلسكان أو إعادة اهليكلة اليت 

 .أصبحت ضرورة ملحة يف ظل العجز الكبري للجماعات

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمرو ودي

كدية دراوة أو دوار دراعو كما يطلق عليه مبدينة  سكان حييعاين 
أرفود من أزمة حقيقية جراء عدم هيكلة هذا احلي الذي يندرج 
ضمن األحياء التابعة للمجال الرتايب جلماعة أرفود، لكن لألسف 
قاطين هاد احلي يعتربون من الدرجة الثانية لعدم توفرهم على 

سالك ابملاء الصاحل للشرب واملأبسط شروط العيش الكرمي كالربط 
الطرقية وتطهري السائل وكذا توسيع شبكة الكهرابء وذلك بسبب 
العراقيل اليت حالت دون إجياد احللول اآللية لرفع احليف عن هذه 
الساكنة اليت سئمت من الوعود اليت لن تتحقق على ما يبدو يف 

لعاجل ا األمد القريب، لذا نطالبكم السيدة كاتبة الدولة التدخل
 ..لوضع حد

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ ال تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،
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ا التجهيز ما ميكن هل هاد املقاربة دايل أتهيل األحياء الناقصة
تكون إال يف مقاربة تشاركية، واليوم احلمد هلل احنا قرران ابش 
منشيوا يف امليثاق دايل الالمتركز والالتركيز واشتغلنا مع اجلهات 

داإلتفاقيات مع جهة الدار البيضاء  9فيما خيص مديونة عندان 
ليا ك  داالتفاقيات اللي كتموهلم الوزارة 3سطات، ودرعة اتفياللت 

ابش اجحوا فهاد التأهيل وتوفري اخلدمات  ، وابلتايل411%
الضرورية والتجهيزات دايل القرب كنديروا واحد السياسة دايل 
املقاربة التشاركية اللي خاص ينخرطو فيها كل القطاعات ألن 
وزارة اإلسكان لوحدها ال ميكن أن توفر السكن الالئق دون املرافق 

ومستوصف ومدرسة ومسجد إىل غري األخرى من صرف صحي 
ذلك، وابلتايل اليوم حنن نشتغل عل جيل جديد من الربامج اللي  
كينخرطوا فيه مجيع املتدخلني ومجيع الفاعلني مبا فيهم رؤساء 
اجلماعات عرب وزارة الداخلية ألن املشاريع كلها تنجز فوق نفوذ 

 .تراب اجلماعات الرتابية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

سؤال املوايل سؤال عن بطء وتراجع عملية إعادة هيكلة الدواوير ال
واألحياء اهلامشية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد حممد إبراهيمي

 السيد الرئيس،

حلكومة االسيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن حصيلة وآفاق معاجلة 
 إلشكالية إعادة هيكلة الدواوير واألحياء اهلامشية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيدة كاتبة الدولة

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،

مبعية السؤال السابق عندهم شقني الشق احلضري أوال هاد السؤال 
فيما خيص أتهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة هيكلة الدواوير 
اللي خصو يدخل يف واحد السياسة عمومية دايل معاجلة 
اإلشكالية العامة دايل العامل القروي، واليوم عندان برانمج كنشتغلو 

ي واقفني ال الدواوير اللفيه بتنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد أو 
على إعادة اهليكلة اللي خصهم واحد التصميم طبوغرايف، واحد 
التصميم دايل إعادة اهليكلة، وابلتايل الزم من اإلشتغال مع 

ية الفاعلني احملليني حىت يستجيب يعين املشروع للحاجيات احلقيق
اللي كتعرب عليها الساكنة وكذلك التمثيلية دايل مجيع املصاحل 

 .اخلارجية اللي ميكن هلا تنخرط إلاجاح هاد املشاريع، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .التعقيب دايلكم السيد النائب

 :النائب السيد حممد إبراهيمي

لألسف السيدة كاتبة الدولة، هناك فشل واضح للحكومة يف 
تنفيذ برانجمها احلكومي، مما جيعلنا نتساءل يف الواقع هل فعال 

ألف وحدة سكنية؟ وهل فعال تعهدمت مبعاجلة  911ج تعهدمت إبنتا 
ألف أسرة تقطن يف دور الصفيح؟ وهل تعهدمت مبعاجلة  91وضعية 

األحياء الناقصة التجهيز؟ وهذا الفشل يعمق معاانت الساكنة 
للعديد من األحياء والدواوير يف أقاليم اململكة خاصة أقاليم اجلهة 

 فرغم اجملهودات اجلماعاتالشرقية وكمثال لذلك إقليم بركان، 
احلضرية ما زالت العشرات من الدواوير واألحياء تعاين من نقص 
التجهيزات، مما حيرم ساكنتها من احلق يف السكن الالئق على حنو 
يرتب آاثرا إجتماعية خطرية يف جماالت الصحة واألمن، لذا يشهد 

ن أاإلقليم أزمة اقتصادية خانقة وهجرة قروية خطرية من شأهنا 
تؤدي إىل استفحال ظاهرة تشويه النسيج العمراين، السيدة كاتبة 
الدولة، إن األمر الذي يتطلب تدخل مستعجل للحكومة من 
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أجل تنفيذ تعهداهتا للمعاجلة ابعتبارها أحياء انقصة التجهيز 
خاصة وأهنا التزمت بتأهيل األحياء الناقصة التجهيز لتحسني 

 .، وشكراألف نسمة 111ظروف عيش ما يفوق 

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة كاتبة الدولة ردكم على 
 .التعقيب

 

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،

ا احلكومة ال زالت تواصل أشغاهلليطمئن السيد النائب احملرتم، 
وتنفيذ براجمها، وابلتايل ال ميكن احلكم ابلفشل، ألن دازت سنتني 

سنني إن شاء هللا سنة تداركوا فيها البطء وسنعاجل فيها  3وابقى 
اإلشكاليات، فيما خيص أقاليم اجلهة الشرقية عندان واحد الربانمج 

يف   غادي نكونواتواصلي دايل زايرات ميدانية وحنن إن شاء هللا
 وجدة غدا يف العشية، وابلتايل مرحبا ابلسيدات والسادة النواب
احملرتمني دايل املنطقة الشرقية ابش غنديروا واحد اجلولة للوقوف 

 ..عن كتب يف امليدان على مدى تقدم ألشغال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة على املساامة القيمة، ننتقل إىل القطاع 
املكلف ابلصناعة التقليدية واإلقتصاد االجتماعي، إذن سؤال عن 
إنعاش وتسويق منتوج الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب احملرتم

 :د هشام املهاجريالنائب السي

السيدة الوزيرة نسائلكم عن إسرتاتيجية الوزارة خبصوص التوزيع 
 .منتوجات الصناعة التقليدية وإنعاش صادراهتا؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي السيدة كاتبة الدولة

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
واالقتصاد االجتماعي املكلفة اجلوي والصناعة التقليدية 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، أوال موضوع الرتويج 
والتسويق هو موضوع يدخل ابلنسبة لنا يف إطار السياسة اليت 

غلوا على تنعتمدها والربامج اليت نشتغل عليها، يف إطار اليوم كنش
سالسل اإلنتاج سالسل اإلنتاج وسالسل القيمة املرتبطة ابلصناعة 
التقليدية عملية الرتويج والتسويق هي جزء من هاد السلسلة، وإال 
فإننا اليوم نشتغل على املواد األولية، ألن ابش نتكلموا على 

ق الرتويج والتسويق هي يعين سلسلة هادي نتيجة، الرتويج والتسوي
ن ن نتيجة، ما ميكنش يل نتكلم على الرتويج التسويق وحنهو كيكو 

مل نشتغل على سلسلة القيمة من بدايتها، اليوم كاين التأكيد على 
هاد اإلنطالق واليوم فتحنا برامج مع جمموعة من الشركاء اللي اما  
كتكون عندهم الوصاية على هاد املواد األولية من أجل جتويدها 

ن واحد سبة يف السوق الوطنية، هذا كنعتقد أوتوفريها ابألمثنة املنا
الورش كبري ومهم ومن اجلديد اللي أتت به هاد احلكومة واليوم  
كذلك من اجملهودات واللي ابنت الثمار دايهلا هو دالصادرات 

، 1149إرتفعت نسبة الصادرات يف الصناعة التقليدية مقارنة ب
فاع استمر هذا اإلرت 1149ويف  % 31وصلنا ل  1143يف 

 .وهذا التصاعد اإلجيايب

 :السيد رئيس اجللسة
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 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد هشام املهاجري

وهو يف احلقيقة إيال فهمت أان شي حاجة غادي يفهموها الصناع 
  التقليديني، السيدة الوزيرة، أان سولتك على التسويق والتوزيع وأنت

قيقة، ما قدرتيش تقويل احلكتجاوبيين على املواد األولية، ألن ما 
وجدتو هلد الناس والو، اللي كنشوفوا يف أرض الواقع هي جمموعة 
دايل املعارض اللي نقدر نقولو عالش ابقي حمتفضني عليها واخا 
اجمللس األعلى للحساابت قال فيها تقرير كبري بزاف وفيه مشاكل  
 كثرية وابش جيتو كحكومة تديرو ملسة سياسية دايلكم وحتققوا

املبدأ اللي كتكلموا عليه دايل حماربة الفساد ومتنعوا هاد البقرة 
احللوب وتفطموا هاد الناس ما قدر توش عليها دااب، السيدة 
الوزيرة، كتكلمي ل ان على املواد األولية، راكم كتصرفوا املاليري 
على قطاع الصناعة التقليدية ومن التسعينات هلاد اجلهة القطاع 

اع خوذي العرعار يف الصويرة قرب يتقادة ، مالني راجع للور، القط
اجللد راه األمثنة دالسلعة األولية توريك، راه الناس دايل فاس ودايل 
مراكش جالسني ما بقاوش كيشتغلوا، الفخار يف مزودة الناس 
والو غري طالب امعاشو الناس راه غري خدام ابش ايكل، فني هي 

رة د الناس، راه السيدة الوزياسرتاتيجة الوزارة واش ابنت على ها
داملصدرين هازين، خذو إيال  1وال  1راه ما شفن والو، راه كانوا 

بغيتوا اتخذوا التجربة خذوها غري من خمطط املغرب األخضر 
صرفتوا فيه على إنعاش الصادرات كيعطيوا دعم دارو جممعني،  
كاين التسويق اإللكرتوين أان جبتو لك، السيدة الوزيرة، جبت 

ك مجعية من شيشاوة على التسويق اإللكرتوين ابش تشجعي ل
ويرهبو من  les commissions هاد الناس اللي كيهربو من

التخربيق دايل املعارض اللي عايشني فيه انس آخرين، انتما حىت 
 1حاجة ما كاينة دااب كتاوجبوا على املواد األولية السيدة راه 

 ..داملليون دايل الصناعة التقليدية

 :لسيد رئيس اجللسةا

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال تعقيب إضايف، إذن تفضل 
 .السيدة كاتبة الدولة

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

ة السوداوية اللي كتحاولوا ترمسوا، السيد النائب، أوال هاد الصور 
ال عالقة هلا ابلواقع ألن احنا قطاع الصناعة التقليدية ماشي  
كنسمعوا عليه وال كنقراوا عليه يف التقارير، القطاع احلمد هلل قمنا 
بزايرات ميدانية للعديد من املواقع وكنتالقاوا الصناع وكنجلسوا 

سلة ملواد األولية أان كنعرف قيمتها يف سلمعهم وكنعرفوا املشاكل، ا
القيمة، وهلذا حتدثت عليها، أما ابلنسبة للتسويق اليوم فاش 
غندخلوا هاد اجملهود الوطين الكبري املبذول على مستوى توفري 
البنيات التحتية والفضاءات وقرى الصناع التقليديني على من 

 يغتحسب هذه؟ على الصناع لألسف ما كاينش الوقت لك
 .نتكلم معك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة ، إذن شكرا على حسن مساامتكم، 
 ننتقل إىل قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، مرحبا السيد

لوزير، إذن سؤال عن املساجد املغلقة للسيدات والسادة النواب اى
ح ر احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، من سيط

 .السؤال تفضل السيد النائب

 :النائب السيد احلسني بوزحاي

 السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، يف إطار إصالح املساجد اآليلة للسقوط مت 
إغالق العديد منها دون أن يتم إصالح بعضها حلد اآلن، فما 
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هي اإلجراءات اإلستعجالية املتخذة لفتح املساجد املغلقة يف وجه 
 .وشكرا السيد الوزير املصلني؟

 :السيد رئيس اجللسة

 تفضلوا السيد الوزير

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أشكر السيد النائب احملرتم على سؤاله، يف احلقيقة ال نغلق 
يعين عن اختيار وإمنا هي ضرورة واحلمد هلل اكتشفنا أبن املساجد 

داملاليني دايل األمتار املربعة داملساجد وأن هاد  9ما يزيد على 
الشهادة كيستحق أنه تعطى له واحد امليزانية كافية وأكثر من 

حىت  111النص مت التأهيل دايلو ولكن كل سنة عندان ما يقرب 
ك سدوا ابش يتصاوبوا، فلذلجداد اللي هم تيخصهم يت 111ل 

فاملسألة مسألة دايل اإلمكانيات مالية ألن هاد الطلب 
اإلجتماعي األساسية اللي هواملساجد كيخص تواكبوا 

 .اإلمكانيات مبعىن ضعف دايل امليزانية دالوزارة اآلن

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل

 :النائب السيد احلسني بوزحاي

السيد الوزير احملرتم، البد ما نشكروكم على اجملهودات اللي كديروا 
يف إقليم طاطا اللي بغيت السيد الوزير ابش نوصل ليك أبن عندان 

مساجد مغلقة أمام املصليني يعين تصور معااي السيد الوزير   31
كل دوار فيه مثال ألف نسمة وال اقل وما عندهومش املسجد 

الناس هادو مثل الفيضاانت دايل  يعين كيفاش غاتصور هاد

فعال داكشي اللي قلت لك السيد الوزير فيه الثمن ما   1141
كاينش إمكانيات، دااب اإلشكال اللي عندان السيد الوزير إقليم 
طاطا زوج دواور فيهم كثافة سكانية سيدي عبد هللا امبارك وواحد 

، ساملسجد دايل اتوريرت ودايل الزاوية دايل تسيت هاد النا
وهم تيصليوا برا داملساجد قمتم  1141السيد الوزير، راه من 

بدراسات قمتم ابملسائل هللا يكرب بكم ولكن راه بغينا التعجيل 
واإلسراع ابش خيرجوا هاد املساجد هادو إىل الوجود، السيد 
الوزير، اللي بغينا ابش نوصلوا ليك على أساس تكون شي 

ات ابش ية اإلقليمية مثال واجلهاتفاقيات شراكة مع اجملالس الرتاب
 .حنلوا هاد اإلشكال داملساجد

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ السيد الوزير

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

يف إعداد  1يف طور الـأهيل و  2داملساجد  1فعال أتهل وتفتح 
الدراسات التقنية وهي كتهم املساجد دايهلا يف وجدة واتوريرت 
والزاوية وتنغري وفوضات الوزارة للسيد العامل اعتمادات القيام 
بدراسة تتعلق بستة مساجد مهددة وعملية إزالة اخلطر منها 
ابلنسبة ألربعة يعين جمموع ما مت يف هاد الباب يف اإلقليم دايلكم 

 .ألف 131و مليون 31هي 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساامتكم، ننتقل اآلن إىل 
قطاع الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي، مرحبا 
السيد الوزير، إذن سؤال عن مواكبة التجار الصغار للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضل 

 .سيد النائبال

 :النائب السيد عباس الومغاري
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مشكلة قطاع التجارة الداخلية. ما هي التدابري املتخذة ملواكبة 
 التجار الصغار وتوفري اخلربة واإلستشارة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

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

 را السيد الرئيس،شك

دايل مجيع التجار  %91شكرا السيد النائب، التجار الصغار هم 
 19يف املغرب، فهذا قطاع مهم جدا ، حيوي جدا واكبناه برواج 

ة وكان قانون دايل التغطي ألف نقطة بيع اللي واكباهتا رواج
دايل  la retraite ، وقانون آخر دايل29.41الصحية 
اآلن، واحنا كنواكبوهم يوميا،  اللي خرجو للوجود 22.41

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عباس الومغاري

احلقيقة هل احلكومة مدركة أن رقم معامالت التجار الصغار  يف
السيد الوزير خالل  %31واملتوسطني عرف تراجعا يقدر ب

لدخل، ف االسنوات األخرية؟ لغالبية املواطنني حتت وطأة ضع
وخري دليل، التقرير األخري لألمم املتحدة صنف املغرب يف آخر 
ترتيب الدول األضعف دخال فرداي على مستوى العامل من أصل 

دولة مشلها التقرير، ويف الوقت الذي يفرتض على احلكومة  411
إدراك احلالة الراهنة للقطاع التجاري، بل الوضع اإلقتصادي برمته 

لى جتاهل ذلك وحياول تضييق اخلناق على اجد هناك من يصرع
التجار الصغار، حنن حباجة السيد الوزير اليوم السرتجاع الثقة بني 
اإلدارة وامللزمني واملستثمرين، وذلك بتوفري أرضية قانونية تضمن 

استمرارية اإلجراءات والتدابري املؤقتة، اليت كانت لكم اجلرأة على 
سها عقد مناظرة وطنية حول اختاذها لطمأنة التجار، وعلى رأ

التجارة يف شهر أبريل املقبل، جيب كذلك إرساء نظام ضرييب 
خاص هبذه الفئة السيد الوزير، اإلسراع إبخراج والتطبيق السيد 
الوزير، التطبيق اتع منظومة التغطية الصحية والتقاعد، كذلك 

 ..مراجعة اعتبار تفويت األصل التجاري

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد أمحد أدراق

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أوال حنييكم على اللقاء اللي درتوه األسبوع اللي 
فات، يعين يوم األربعاء املاضي مع التجار، وكنثمنوا هاد املبادرة 
 وكندعيو ليها. وابملناسبة ما وقع يف األسبوعني املاضيني بني واحد

السيد مسيتو البقال، مسيتو التاجر، مسيتو مول احلانوت، اللي من 
 يهم يف أكادير، يف إنزكان، يف القليعة، يف التمسية، يفهنا كنحي

مكناس، يف الدار البيضاء، يف كل املناطق. هذا التاجر السيد 
من الناتج الداخلي  %9الوزير، راه كيفما قلتو فالبالغ دايلكم، 

ملياردرهم، كنجددو التحية هلم، ولكن يف نفس  91.1العام، 
هذه  و إىل فضيلة الوضوح معالوقت ندعو إىل فضيلة احلوار، ندع

الفئة، ال كنا يف احلكومة وال كنا يف الربملان، إيال كان القانون  
مكرر، ملي كان فيها مشكل، راه جلسنا 411كيعنيهم، املادة 

مع التجار، جلسنا معهم يف كل املدن وشرحنا هلم قلنا هلم غادي 
ال تعين  ،نلغيوها، وهي اآلن ملغاة. ما يتعلق ابلفوترة اإللكرتونية

التجار الصغار هنائيا، اللي اما كيخلصو وكيصرحو جزافيا أبقل 
 .من مليون درهم، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
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 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال، إذن تفضلوا السيد الوزير

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

، هاد نقطة مهمة جدا، كيف شفتو فهاد شكرا السادة النواب
األايم األخرية يعين وقعات بلبلة، وكنظن أنه هاد النقط إيال تطرقنا 
هلم مهمني جدا، كان البلبلة فهاد النقطة، هضران على التعريف 

، ابش نكونو واضحني هو ما كيعنيش البقال، ما  L'ISE املوحد
اد امللف  هكيعنيش التاجر الصغري، لكن بعض الناس دخلوا يف

وخلقو البلبلة، منهم جتار كبار، اللي خافو اما أهنم خيلصوا 
الضرائب، مشاو كيدفعو التجار الصغار ابش نكونوا واضحني، 
هذا وضحنا مع مدير الضرائب كان حاضر، أنه التجار الصغار 
ما معنينش بتاات ابملشكل، لكن بقاو شوية دايل البلبلة ولكن هاد 

ظن هاد الشي واضح، ديك الفاكتورة الشي غادي يطفى، كن
اإللكرتونية، مازال حلد اآلن ما خرجوش النصوص التنظيمية دايل 

ع خيرجوا إيال كان التشاور م الفاكتورة اإللكرتونية، وما غاديش
مجيع الفاعلني يف هاد القطاع يعين هاد الشي واضح حىت هو، 

لقوا مشاكل الفاكتورات خالنقطة الثالثة وهو الديوانة كانوا كيطلبوا 
يف هاد النقطة هادي كان معهم اتصال أنه ما بقاوش كيطلبوا 

و الفاكتورات كيقبلوا حىت البون اآلن كيقبلو حىت البون إذن فني ه
 .املشكل اآلن؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل عن حصيلة نظام املقاول الذايت منذ إحداثه سنة 
خوان كيتكلمو، للسيدات والسادة النواب ، أان كنتاظر اإل1141

 .احملرتمني من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد املصطفى القوري

السيد الوزير احملرتم، يهدف نظام املقاول الذايت إىل نشر وتقوية 
روح املبادرة املقاوالتية وهذا كان رهان دايل احلكومة وكذلك 

لقطاع الغري املنظم على اإلندماج يف النسيج اإلقتصادي تشجيع ا
الوطين. لذا نسائلكم، السيد الوزير احملرتم، عن حصيلة النظام هذا 

؟ 1141النظام دايل نظام املقاول الذايت عند إحداثه سنة 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

تجارة السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة وال
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 شكرا السيد الرئيس،

 311ألف و 99شكرا السيد النائب، احلصيلة اآلن تسجلوا 
مليون  149دايل املقاولني الذاتيني حلد اآلن، يعين وصلو ل 

دايل الدرهم اللي علنوا عليها دايل رقم املعامالت دايهلم يف سنة 
دايل الضرائب، هذا  مليون دايل الدرهم 9.1وخلصوا  1149

يعين جمهود مهم دايل اندماج القطاع الغري منظم والقطاع املنظم، 
املقاول الذايت عطى يعين هاد القفزة نوعية مهمة وكنتمناوا أنه يف 

 .املستقبل إن شاء هللا غيزيد أكثر، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد معايط

 الرئيس، شكرا السيد

السيد الوزير احملرتم، رغم اجملهودات اللي قامت هبا احلكومة واللي 
قامت هبا الوزارة دايلكم السيد الوزير من أجل النظام اللي وضعتوا 
هلاد املقاول الذايت كآلية لإلدماج اإلقتصادي وتيسري ولوج 
الشباب يف سوق الشغل كنسجلوا، السيد الوزير، واحد جمموعة 

ت أوال ال زال املقاول الذايت ماشي غري بطاقة ومسجل داملالحظا
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ونعطيوا أرقام يف اإلحصاء كيخص، السيد الوزير، يكون هاد 
املقاول الذايت اللي كيمارس مهنة معينة، ملا كنرجعوا السيد الوزير 
هلاد املقاول الذايت كنلقاو أغلب املسجلني سجلوا النشاط دايهلم 

ايهلم، كذلك السيد الوزير املقاول يف العناوين دايل اإلقامات د
الذايت يف حاجة ماسة إىل تبسيط اإلجراءات والشكليات املتعلقة 
هباد النظام السيد الوزير اللي جعل اآلن غالبية دايل املقاولني 
الذاتيني ال زالو هم أبنفسهم إيال كنا احنا هاد النظام غادي 

شواهد اليساهم يف الشغل ما زال هم عاطلني حىت على صحاب 
منهم، كذلك السيد الوزير احلصيلة حتتاج إىل إعادة النظر حىت 

اللي جابوا الربانمج  99األرقام اللي قليت السيد الوزير دايل 
دايلكم عدد سنواي خاصو يتسجل أكثر فاش يسااموا يف سوق 

 .الشغل خاص يكون واحد

 :السيد رئيس اجللسة

لوا السيد ال، تفض إضايف؟شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب 
 .الوزير، ردكم على التعقيب

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

اللي مهم السيد النائب وهو هاد التبسيط اللي هضريت عليه، هو 
مهم جدا، بدينا ابلتبسيط هاد السنة، إيال مشينا للضرائب حنافظوا 

مجيع هاد الناس  %4ابلنصف دايل ذاك الشي اللي كان كان 
دااب   % 1يعين إال هادوك اللي عندهم اخلدمات كيخلصوا 

كنواكبوهم يوميا   إذن اخنفاض احنا %4و  % 1.1كيخلصو 
مواكبة ألن كاين سؤال كان جاي، نعطيك  هاد الناس، كاين

داملرات على هذا السؤال،  1توضيحات ابش من، يعين، اجاوش 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل، سؤال عن محاية التجار الصغار من انتشار 
 قاألسواق الكربى للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فري

 .األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد ابراهيم اجلماين

السؤال حول إجراءات احلكومة حلماية التجار من بعض املشاكل 
 ومن ضمنها األسواق الكربى؟

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالقتصاد الرقميواالستثمار 

،  132ل 1143خصنا نعرفو أن األسواق الكربى وصلوا يف 
يف املغرب، يعين، كاين تطور مهم، لكن  1141كانوا يف سنة 

دايل نقطة  %91ابقي حلد اآلن، يعين، التجار الصغار عندهم 
بيع، هاد املشاكل اللي كيعانيوا منها كانوا، يعين، أسواق كربى 

، تدخلت شخصيا مع رئيس هاد السوق أجنبية كتنافسهم بقوة
دايل  %21الكبري األجنيب ألن كان كيجيب، كيدخل كيستورد 
كنظن   %11املواد اللي كيبيع من اخلارج، فاآلن اخنفض ألقل من 

 .يف املستقبل غادي يزيد ينخفض، إن شاء هللا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السي اجلماين، التعقيب دايلكم

 :م اجلماينالسيد ابرهي

السيد الوزير، مول احلانوت، مول البيسري والتجار الصغار هم 
فئة من اجملتمع دايلنا فئة هشة، كيقوموا بواحد الدور مهم جدا، 
وهو محاية السلم اإلجتماعي، هاد الفئة كتعاين من عدة مشاكل، 
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عندها، يعين، ضغط ضرييب هائل، اجلباايت احمللية كتنزل عليهم، 
ات دايل الكريدي اللي احلكومة رمبا ما عندهاش عندهم كارني

علم هباد الشي اللي كيقومو به اما، راه كيقوموا ابلدور دايل البنوك 
مع املواطن الضعفاء، هم كيسلفو املواطنني، هم اللي كيحمي 
املواطن، اما اللي كيعطيو واحد، يعين، واحد األمان اقتصادي 

حلكومة دارت واحد للمواطن البسيط اللي لألسف الدولة وا
السياسة اللي خالت فهاد الوضعية، مول احملل، مول احلانوت 
ومول البيسري ما كفيناهش احنا هباد املشاكل وهباد األمور اللي  
كيعاين منها، من هاد األسواق الكربى اللي خدات ليه رزقو، 

، 411زدانه واحد القضية أخرى اللي هي مؤخرا اللي هي املادة 
، خصنا نكونو واضحني مع هاد املواطن البسيط، واللي، لألسف

اللي اإلخوان ذكروها، خصنا الوضوح، ألنه هاد عدم الوضوح هو 
اللي كيهرب املواطن من املمثلني دايلو، من اإلنتخاابت، يدير لو 
واحد العزوف سياسي اللي أيثر على البالد، احنا بغينا نكونوا 

 التجارة وهاد التجار، واضحني، هاد العام قلنا ابش تنظموا هاد
قلنا هلم ابش لّزمناهم ابلفوترة االلكرتونية، هذا غري كتقول لو فزك 

 ..راسك راه العام اجلاي عنحّسن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، السيد الوزير 
 .تفضلوا

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :ار واالقتصاد الرقميواالستثم

إيال مسحيت يل السيد النائب، هاد املشكل اللي هضريت عليه 
دايل، أشنو هو الدور دايل التاجر الصغري؟ طبعا كنعرفوه،  
كانعيشو معاه مللي خالقينا، كنعرفوه أنه كيعطي الكريدي 
للساكنة، عندو عالقة خاصة معهم، كيخليو عندو الناس 

الشي معروف، املشاكل دايل،  الساروت ملي كيسافرو، هاد

يعين، هاد التجار الكبار اللي كيعانيو منها التجار الصغار، هضران 
، ابش تكون 411عليها، اللي كنهضرو اما هاد املشاكل اجلداد، 

مصداقية عندان كربملانيني كسياسيني كنقاابت، خصنا نعطيو، 
 ييعين، املعلومة تكون واضحة، التجار الصغار، هاد الشي الل

خرج هاد الفرتة األخرية ما عندهم عالقة، هادي غري بلبلة زعم  
كتصلح ما عرفتش ملن كتصلح، ألن هاد الشي اللي خرج حلد 

 ..اآلن تقريبا

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سؤال عن الصعوابت اليت تواجه إحداث 
 اليلقاملقاولة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلست

 .للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة إميان بن ربيعة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول صعوابت إنشاء املقاوالت ومواكبة 
 .وزاراتكم هلا؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

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

كان إنشاء   4229شكرا السيدة النائبة، ابش نعرفو هو يف 
ألف سنواي،  31ألف سنواي اليوم وصلو ل  13مقاوالت سنواي 

اللي تبداوا  les séries احنا كنواكبوهم اآلن بعدة وسائل كاين
دايل  دايل املشاريع 3عاودانهم يعين مع وزارة الداخلية، كاين 

دايل لومبيك اللي تيمكن نعطي  93.43النصوص اللي خرجوا 
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للومبيك أنه ينشؤوا هاد الشركات عرب إلكرتونيا، اثنيا هاد 
القانون اللي عطى إنشاء املقاوالت اإللكرتونية، وأخريا  99.43
اللي  la domicilaition اللي عطى التوطني وهي 92.43

راه هو  ى يعين هاد التبسيطميكن هلا تكون هلاد املقاوالت الصغر 
 .جاي يعين إلكرتونيا غادي يكون بسيط جدا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة

 

 :النائبة السيدة إميان بن ربيعة

 شكرا السيد الرئيس،

صحيح السيد الوزير أنه كان كاين هناك واحد النوع من التطور 
 مع ذلك الزم أننا نقارنوهيف جمال دايل إحداث املقاوالت، ولكن 

ابلنسبة دايل منو دايل هاد املقاوالت ألن كاين بزاف دايل 
املقاوالت تتموت هي عدم مواكبتكم هلا واملواكبة هلاد ملي تتنشأ 
مثال كاين املشكل دايل التمويل دايل هاد املقاوالت تتوجد 
صعوبة كبرية املقاوالت الصغرى واملتوسطة أهنا تقدر متول نفسها 
وتقدر تعايش مع مشاكل سوق الشغل وتبقى على قيد احلياة، 
املشكل الثاين وتكلميت عليه هو مشكل التوطني غادي يسهال 
األمر ولكن اليوم شنو تنلقاوا؟ تنلقاوا أبنه ملي تيكون حامل 
مشروع صغري وغادي ينشأ املقاولة دايلو صعيب عليه يلقى عقار 

يف املنزل  la domiciliation وأنه يقدمو ومثال إيال بغى يدير
شهور وخصو عاود مجيع اإلجراءات من جديد من  9دايلو تتمر 

أجل توطني آخر، وهذا ما تيسهلش وما تيحفزش أنه يبقى خدام 
وانه ينشأ مقاولة، النقطة الثالثة وهي مهمة كذلك وهو املشكل 

كثرو يف املغرب واللي الزم  l'incubateurدايل احلواضن و
الوزارة دايلكم تواكبهم وختدم معهم ألهنم هم أن احلكومة و 

 ..تيكونوا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال، السيد الوزير 
 .ردكم على التعقيب

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

 maroc املقاوالت الصغرى كاينةإيال امسحتو املواكبة دايل 
tmi  ،كيدير هاد الشي يوميا املواكبة دايل املقاوالت الصغرى

لذا إنشاء املقاولة ستكون أنه عرب هاد اإللكرتوين غادي تعطي 
واحد القفزة نوعية مهمة جدا ما غاديش يبقى هاد العالقة غادي 

 .منشيوا واجيوا

 :السيد رئيس اجللسة

للسيدات  1111ؤال عن مشرع رواج رؤية شكرا السيد الوزير، س
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، تفضلي األخت 

 .أمينة

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

السيد الوزير احملرتم، ابعرتافكم اآلن أبن قطاع التجارة الداخلية 
وخصوصا التجار الصغار يلعبون دورا حيواي كقطاع يف املغرب إال 

قررت احلكومة دعم هذا القطاع  1149نوجدوا أبنه يف سنة أنه ك
لألسف  1111من خالل إعداد واحد اخلطة دايل رواج رؤية 

أن هذه اخلطة اليت رصدت هلا أموال طائلة من خالل الصندوق 
الذي مت اإلتفاق عليه بني قطاعات متعددة قطاع الصناعة 

، هاد واملقاوالتوالتجارة قطاع املالية وكذلك وكالة إنعاش الشغل 
مليون درهم  211الصندوق هذارغم أن ما يعين ضخ فيه هو 

سنني فقط ومل  1، 1141ولكن هاد الربانمج رواج توقف سنة 
ما هي األسباب اليت جعلته يتوقف دون أي تربير  1111يستمر 
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وبشكل فجائي إىل اآلن ودون دراسة واحد الدراسة التقييمية، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 السيد الوزير اجلواب

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

احنا ما كنعتارفو شي اليوم أبن التجار مهمني، كاين شي هنار 
ألف  11قلنا أبن التجار ماشي مهمني؟ أبدا رواج اعطى نتائج 

يف، ضع دايل التجار اللي استفدوا منه، كان املستوى 391و
مليون دايل  211طبعا كان تقييم دايلو واش غيبقاوا يصرفو 

الدرهم دايل املغاربة ابش نعطيوهم للتجار بدون نتيجة، بدون 
نتيجة، ما غاديش ندخلو يف التفاصيل، غنعطيوكم يعين التقييم 
اللي كان دايل رواج ما نقولش أنه فاشل ولكن املستوى اللي 

ل ينة إسرتاتيجية جديدة حبال دايوصلنا له ضعيف جدا، دااب كا
ومع الغرف وغادي تكون  CGEM السنة اللي وجدان مع

مناقشة موسعة يف أبريل إن شاء هللا مع مجيع الفاعلني يف هاد 
 .اإلسرتاتيجية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة تفضلي

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

شكرا السيد الوزير، لكن كيبقى دائما كاين مشكل أبن اآلن  
كنقولوا أبن هناك دراسة حول اجملال الصناعي، هناك إهتمام 
احلكومة ابجملال الصناعي ومت إغفال للتجارة الداخلية، اآلن ما 
تتخبط فيه هذه الشرحية اللي كنهضرو عليها مجيعا اللي هو مول 

للي هو داك البقال إىل آخره، احلانوت واللي هو داك الشلح وا

أوال هناك واحد معذرة بني قوسني ألن هداك التمثل معذرة ماشي  
 ..كنقذح ابلعكس نعتز هباد السيد هاد الشلح ونعتز ابلبقال

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب، السيد النائب، فضال، رد هلا الوقت، تفضلي 
 .السيدة النائبة خليوها تكمل

 :مينة الطاليب النائبة السيدة

السيد الوزير احملرتم، مل حنميهم من التنافسية دايل األسواق املمتازة 
اللي دخالت لكل حي وكل درب مل نوفر هلم شروط التنافسية 

 .احلقيقية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد ال 
 ما كاينش نظام، هللامن فضلكم السيد النائب ماشي نظام هذا 

خيليك ما تشوش عليا هل هناك تعقيب إضايف؟ راك شوشيت عليا 
تفضل السيد النائب، أسكتنا أسيدي ما عندكش احلق  بعدا،

وانت ال حترتم نفسك سكتنا تفضلي السيدة، آه آه ال حترتم 
نفسك، احرتم املكان اللي أنت فيه، راه من قبايلة وانتما تشوشو، 

ائب احرتاما للمكان والزمان تفضل، أتفضل، تفضل السيد الن
اسكت غنطبق عليك القانون اإلنذار األول، اإلنذار األول تفضل 

 .السيد النائب تعقيب

 :النائب السيد عبد هللا غازي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير قلتوها، تنتاظرو منكم وتينتاظر منكم قطاع التجارة 
نفس النفس اللي تعطى لقطاع الصناعة اإلقالع الصناعي 
والتسريع الصناعي النتائج دايلو اليوم تنتاظرو نلقاوهم على قطاع 
التجارة الداخلية وجتارة القرب ابخلصوص، اليوم التاجر الصغري 

دالصباح  3ا اليوم اللي تيشتاغل من قلتوها وكل شي متافق عليه
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ساعة يف النهار  49ساعة و 43، 9دالليل وال من  41حىت ل 
 تيعاين بدون أية هيكلة بدون أي إهتمام حان الوقت أبمازيغيهم
اللي تنحييوهم وتنتفهمو أن السيدة النائبة رمبا ما قصداتش شي 

كومة إساءة وال بغري أمازيغهم يناظلون ويكابدون ننتظر من احل
حتلى ابلشجاعة وتواجه املعضلة دايل هاد القطاع مبا يستحق، 

 .شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ جواب السيد الوزير

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

اعة، ابش نكونوا شكرا، قطاع التجارة أصعب من قطاع الصن
واضحني، ألن يف اململكة كلها، يف القرى، يف الدوار كتلقى 
التجارة ما كتلقاش الصناعة يف مجيع الدواوير دايل املغرب، إذن 
ابش نكونوا واضحني، كانت أسهل إسرتاتيجية دايل الصناعة اللي 
وضعناها يف أقل من سنة، اإلسرتاتيجية دايل التجارة اشتغلنا فيها 

داملرات  3اتش نتائج اللي كنا يعين راضيني عليها وتعاودت ما عط
وكنظن أنه اليوم وصلنا لواحد النتيجة الأبس هبا غتعطينا إن شاء 
هللا قفزة يف هاد القطاع، لكن كان خصها دراسة دقيقة مهمة جدا 
امسحوا لنا إيال تعطلنا فيها ولكن آش كان دار يف التجارة هاد 

دقايق راه الزم تكون دراسة  1احنا يف  سنة، بغيتوا نديروها 31
دقيقة مهمة راه اآلن وجدات وغادي تكون يف تشاور إن شاء هللا 

 .يف أبريل على هاد اإلسرتاتيجية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل سؤال عن اآلليات الكفيلة جبعل املقاولة الذاتية رافعة 
ركي ني من الفريق احلللتنمية للسيدات والسادة النواب احملرتم

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد السيمو

 شكرا السيد الرئيس،

نشاهد السيد الوزير مسار دايل املقاولة الذاتية اللي عرفت واحد 
 التعثر وما عرفتش منني هنائيا بغيناكم تدفعوا هبا تعيدوا النظر يف

يات صابش آل القوانني دايهلا أوال هاد املقاول الذايت صغري ما
اإلشتغال واملؤازرة، وما تعطاتوش فرصة ابش يشارك يف الصفقات 
العمومية، األبناك مضيقة عليه، القطاع الفالحي ما حتتاتش له 
الفرصة ابش يندمج فيه، ألن كنتلكموا على التسويق دايل 
الفالحة وخصو حىت هو ميشي يقلب على التسويق راسو، كما  

 LE CHANTILLON كانوا صحاب النسيج، كيعمل
دايل احلوجيات وكيمشي يقلب على األصدقاء والزبناء، خاصنا 
نفتحو الفرصة هلاذ الناس، واالكثر منهم ما كتقبلشي، إذن خصنا 
نفتحوا فرصة هلاد الناس ونعيدوا النظر يف هاد الشي، مث كنسجلوا 
إبجيابية التأهيل دايل قطاع الصناعة العصرية حتسب لكم ولكن 

خاص يتعاد النظر فيها هللا جيازيك ابخلري، وكذلك   اخلدماتية
كنحيي أحد أعضاء احلكومة أصر على أن هناك خطأ يف قانون 
املالية جيب االعرتاف واالعرتاف فضيلة ابش حييدوا هاد الفاتورة  
كاينة؟ شنو داير السيد الوزير تكون عندان جرأة ونعملوا إعادة 

و عند الناس و هاد اخلطأ ونوليالنظر يف القانون واجيبوه هلنا ونصلح
 دايلنا ألهنم تيعانيوا، قانون املالية، القانون اجلنائي، القانون الضرييب

وواحد العدد دايل القوانني مساكن خمنوقني مشاوا، نسولك السيد 
الوزير الناس اللي كيعملو املخادع اهلاتفية شحال من ألف فيهم 

مشيو، ذوك الناس فني كي املاسرت السيد الوزير، جلسنا هنا وقيمنا
يف  وابع احلوايج منهم اللي املصنف، منهم اللي شرى احلانوت

هنار، منهم اللي ابع حملو وشرى هاد احملل إذن خصنا السيد 
الوزير نواكبو هاد الشرحية ألن سيدان، عدة مرات أشار يف 
اخلطاابت دايلو االهتمام مث االهتمام مث االهتمام، احنا معاك، 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

48 

االنزالقات، حذاري، قسما ابهلل، الرجال التجار اما  حذاري من
 ..اللي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا

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

شكرا السيد النائب، عاود رجعيت للتجار قلنا الكثري يف هاد النقطة 
هذه وكل شي ابين ، نرجعوا دااب للمقاول الذايت، املقاول الذايت  

اللي صدر دران لقاءات حتسيسية مع مجيع  43.41كان القانون 
عريف اللي كان خصنا نديروا هو الت الفاعلني يف هاد القطاع، املهم

دايل املقاول الذايت، مازال عندان يف املغرب ما كنعطيوش واحد 
ة الذايت الزم نغريوا هاد الرؤاي، املواكبة الفردي القيمة هلاد املقاول

 درانها دايل هاد املقاولني الذاتيني ودران أيضا مواكبة مجاعية مع
maroc PME  ،كنجمعوهم وكنديروا معهم هاد املواكبة

فكيف قلت لكم، نزلنا الضرائب هلاد الناس، اللي ابقي خصو 
ية، هضريت الصحيدار، هو التغطية الصحية تفعيل دايل التغطية 

على جزء من الصفقات العمومية، غادي حناولو ابش نوصلوا هلاد 
النتيجة، وهي صعبة غادي حناولوا نوصلوا هلا إن شاء هللا، وأخريا 
اندماج هاد املقاول الذايت يف االقتصاد املغريب كمقاول كامل، 
احنا كيف قلت لكم كنشوفوا املقاول الذايت أنه مقاول صغري ما  

هش أامية هاد الشي داخل يف الثقافة دايلنا خصنا نغريوه كنعطيو 
وكنظنوا أنه يف املستقبل هاد املقاول الذايت غادي يكون مشارك 

 ..فعال يف االقتصاد املغريب

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، إذن منر لسؤال عن 
سيدات والسادة للضعف التغطية بشبكة اهلاتف ابملناطق اجلبلية 

 النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية تفضلوا
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد امساعيل البقايل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول ضعف التغطية بشبكة اهلاتف 
 واإلنرتنيت يف املناطق اجلبلية؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .ا السيد الوزيرتفضلو 

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

 4229شكرا السيد النائب، اللي دار يف السنوات األخرية من 
حترير القطاع دايل اإلتصاالت وخلقوا هداك الصندوق دايل 

حلد اآلن مجيع  service universel اخلدمات األساسية
دايل اجلماعات القروية عندها هاد  2111املدن عندها تغطية 

دايل  % 22.1التغطية دايل تلكوم دايل املواصالت، ف 
دايل الساكنة،  % 22.1الساكنة عندها على األقل.. اليوم 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ ما بقاش الوقت عارف آش كندير، هل 
 عقيب إضايف؟ تفضل تفضلهناك ت

 :النائب السيد امساعيل البقايل

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير، على التوضيح ولكن كتعرف الساكنة يف 
املناطق اجلبلية والقروية منها تعاين من عزلة اتمة فانعدام الطرق 
وبعد املرافق الصحية اإلدارية يزداد إليها ضعف دايل تغطية شبكة 
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خصوصا يف املناطق اللي هي يف مرتفعات اجلبال اهلاتف و 
والدواوير اللي يف اجلبال، وخري مثال على ذلك هو إقليم شفشاون 
اللي جمموعة دايل الدواوير تتعرف ضعف دايل هاد اخلدمة 
وخصوصا يف فصل الشتاء تساقط األمطار تساقط الثلوج تيخلي 

طية تغ بعض الدواوير يف عزلة اتمة ما كاينش طرق ما كاينش
اهلاتف وخصوصا يف احلاالت املستعجلة، كما أن الدولة خدات 
رقمنة يف اإلدارة العمومية ورقمنة املؤسسات التعليمية فنجد أن 
هاد املؤسسات العمومية تتوجد صعوبة الولوج إىل األنرتنيت لتقدمي 
خدماهتا للمواطنني، وكذلك أطفالنا يبقاو يف إقصاء ابلنسبة لولوج 

علمي هلاد واإلستفادة من هاد اخلدمة دايل األنرتنيت التحصيل ال
 .يف املناطق اجلبلية والقروية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، السيد الوزير 
 .فيما تبقى لكم من الوقت

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :قميواالستثمار واالقتصاد الر 

وكنتمناوا نوصلوا ل  % 22.1كيف قلت لكم وصلنا اليوم ل 
، احنا كنشتغلوا على هاد الشي، كاين مناطق صعبة  411%

كيوقعوا فيها مشاكل، هضريت على الثلج، هضريت على الشتا،  
كاين مناطق اللي صعبة ابش توصل هلا، احنا خدامني يف مشروع 

اللي غادي ميكن لنا نوصلوا  les satelittes مهم عرب األقمار
هلاد املناطق، ولكن هذا مشروع مهم احنا كنشتغلوا عليه هادي 
أكثر من سنة ما ميكنش نعطيكم أكثر من التوضيحات إن شاء 
هللا غري يوصل هاد املشروع غنعطيكم مجيع املعلومات، احنا 

كنظن هو أحسن يعين حل هلاد املشاكل اللي  تنشتغلوا فيه
ومن بعد  22.9و  22.1لوا ملي غامنشيوا من غاميكنلنا نعم

غادي يكون صعب جدا، إيال ما كانش هاد احللول هادو  1.1
 .حمال نوصلوا له إذن احنا كنشتغلوا فيه، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على حسن مساامتكم، وهبذا نكون قد 
منر اآلن و استوفيناها طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا، 

من النظام الداخلي جمللسنا املوقر  411لتناول الكالم وفق املادة 
الكلمة للمتحدث األول عن موضوع مدى تقدم برامج التنمية 
املندجمة ابلنسبة لألقاليم اليت تعاين من الفقر واهلشاشة لفريق 

 .األصالة واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب

 :النائب السيد هشام املهاجري

 كرا السيد الرئيس،ش

تناول الكلمة حول األقاليم الفقرية ولكن قبل، السيد الرئيس، أان 
إيال كنيت ابغي تطردين من اجللسة، أان تنقول لك أان شلح وولد 

 .مول احلانوت وكنفتاخر أبصلي والتمييز راه ما نقبلوهش

 :السيد رئيس اجللسة

 .حىت هي راه شلحة

 :النائب السيد هشام املهاجري

حىت هي تتحتارم راسها، هاد هاد الكلمة دمول احلانوت خصك 
تعاود تعقد ليهم هيئة األنصاف واملصاحلة وتدير هلم تعويض عن 
الضرر اجلماعي والضرر الفردي اللي عانوا منه سنوات كيخدموا 

أايم دايل العيد الكبري ومنني  3ساعة يف النهار وكرياتحوا  43
 111لتحت راه غادي اجبدوا املادة غادي نوجدوا جملس يف املالية 

وغانشوفوا شكون طرح فيها تعديل ابش حتذف ونشوفوا شكون 
الفرق اللي صوتت على هاد املادة ونفضحوا كل شي، السنة اللي 
فاتت يف هاد الوقت كما دااب كاين الغال الغال دايل مالني احلوانت 

تت كنا  اودايل البقالة وكل شي ابغي يدير السياسة، السنة اللي ف
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كنهضروا على جرادة وعلى مشاكل األقاليم الفقرية وأان شاد  
كالمي وكنعقل على آش كنقول واليوم ابغي نذكر احلكومة 
ابلتزاماهتا، السيد رئيس احلكومة هنا فهاد املنرب قال لنا أبن اللي 
احتج غادي منشيوا لعندو وغادي نعطيوه حقو واللي ما احتجش 

هاد السؤال غانبدا اجي نقول الناس  غادي نعطيوه حقو، حبال 
كتعاين والناس كتكرفس والناس ما عندها صحة ما عندها شغل، 
الناس عيات ما تسمع من هاد الكالم خصنا احللول فهاد الربملان 
خصنا احللول واإللتزامات احلكومية والتعهدات تنزل هبا احلكومة، 

تنعقدات  ةالسيد رئيس احلكومة والسيد وزير الداخلية يف اللجن
حول أحدث جرادة التزموا معنا أبن سيتم إعداد برامج مندجمة 

ال لألقاليم الفقرية وما بينها إقليم اللي كنتمي له إقليم شيشاوة، فع
ما نكروش خري هللا تبارك وتعاىل والدعم دايل جاللة امللك اللي 

 ،للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برانمج تقليص الفوارق اجملالية
ولكن هاد األقاليم خصها تكمل املشاكل اللي عندها، خصنا 
نديروا برامج مندجمة نربطو ما بني هاد األعمال اللي دارهتا احلكومة 
ما ميكنش نبقاوا خنليوا التكوين املهين خدام بوحدو والنقل خدام 
بوحدو خصنا برامج مندجمة نساليو من هاد امللف ما ميكنش أان 

 على املا، الضو، الطريق بغينا نوليو حىتغااجي كل هنار نغوت 
 ..احنا برملانيني ميكن هلم يتكلمو على شي حاجة اللي هي مهمة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة للحكومة

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

صناش فقط نبقاو راهين اإلشكالية دايل أوال متافق معاك ما خ
فك العزلة، خصنا من فك العزلة منشيوا للتنمية وهذا هو الرهان 

دالربامج أساسية، كاين برانمج  3اللي مطروح، بالدان فيها اآلن 
 1149و 1143دايل حماربة الفوارق اجملالية واللي انطلق يف 

كتعاجل طلقت و وهاد الربانمج هاد السنتني عدد املشاريع اللي ان
مشروع يف طور اإلاجاز  991هاد اإلشكالية دايل اخلصاص 

مشروع اللي انطلقوا برسم  311وبرجمة  1143انطلق يف 
مليون درهم،  111، والغالف املايل كيفوق مليار و1149

الطرق، املسالك القروية، الصحة، املاء الشروب، التعليم والكهربة 
شي، ى األرض مرتبطة هباد الالقروية، وكاين حاجيات حقيقية عل

يه الربانمج الثاين هو الربانمج دايل املتعلق ابلتأهيل الرتايب اللي ف
دوار وهذا اللي   3311واحد البعد دايل اإلدماج واللي كيهم 

عمالة أو إقليم  11كان تعلن عليه السيد وزير الداخلية دايل 
ق طصعبة الولوج خاصة اللي عندها واحد الشق اللي يف املنا

ن برانمج م اجلبلية وحىت هو عندو هاد اهلدف، مث املرحلة الثالثة
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي أعلن عليها أمام جاللة امللك، 
نصره هللا، يف لقاء حبيث مت إعطاء االنطالقة من طرفه، وامت 
ضمن أربعة حماور احملور املتعلق بتدارك اخلصاص املسجل على 

البنيات التحتية واخلدمات األساسية، وهذا برانمج اللي  مستوى 
كيحظى بواحد العناية ملكية سامية، ألن اآلن حنن معنيون 
ابالنتقال إىل مرحلة اثنية على مستوى مواجهة حتدايت التنمية 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

إذن السؤال الثاين عن موضوع معاانة املتشردين من موجة الربد 
يت تعرفها البالد، والتدابري املتخذة حلماية أرواحهم، عن القارس ال

 .مالفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب احملرت 

 :النائب السيد حممد بلحسان

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

احلكومة مل تقم اختاذ اإلجراءات الكفيلة حلماية الساكنة من 
مواجهة الربد القارس والصقيع، خاصة ابملناطق الباردة. األمر 
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الذي أدى إىل معاانة الساكنة مع هذه الوضعية الصعبة، مبا يف 
ذلك تسجيل حاالت وفيات، إن مآسي املشردين مع موجات 

ن ما خفي  ة، وابلتايل فإالربد والصقيع يشكل جمرد حطب يف غاب
كان أعظم، ابلنسبة لبعض املناطق النائية اليت تعاين الساكنة من 
اهلشاشة والفقر. احلكومة مسؤولة عن حتسني وضعية الساكنة، 
ساكنة املناطق النائية ملواجهة خمتلف التغريات املناخية حلماية أرواح 

ش الكرمي عياألبرايء وضمان الظروف املناسبة والشروط املالئمة لل
إىل مىت ستظل ساكنة هذه املناطق تعاين من غياب اإلجراءات 

نة الوقائية والتدابري الكفيلة لتحسني الوضعية املعيشية هلذه الساك
حىت ال تظل عرضة ملخاطر الربد والصقيع؟ إىل مىت ستظل ساكنة 
هذه املناطق معزولة عن العامل اخلارجي كلما حلت ابلبالد موجات 

ثلج واألمطار الغزيرة مثل إقليم الرشيدية وميدلت ورزازات الربد وال
وزاكورة واحلسيمة واتوانت، ومجيع املناطق اجلبلية كلها كتعيش 
هاد املشاكل؟ ملاذا مل تستفد احلكومة من مآسي ساكنة هذه 
املناطق، من أجل معاجلتها وضمان حقوقها الدستورية يف العيش 

 الوفاة واملوت البطيء واألمراضالكرمي ومحاية أبنائها من خماطر 
املزمنة؟ أمتىن أن ال نعود مرة أخرى لنتحدث عن نفس املآسي يف 

 .غياب إرادة سياسية حقيقية ملعاجلة هذه األوضاع، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للحكومة

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :ن واجملتمع املديناملكلف ابلعالقات مع الربملا

أوال اإلرادة السياسية ملواجهة هذه التحدايت موجودة، تعليمات 
ملكية سامية على إثرها انطلق الربانمج الوطين اخلاص مبواجهة 

إقليم، انتقل  11آاثر الربد واللي هاد السنة ما بقاش كيشمل فقط 
إقليم، هذا فاملستوى األول وفيه سلسلة من العمليات:  13ل 

 املساعدات، اخلدمات الصحية، مثال ضبط القائمة دايل تقدمي

النساء احلوامل من أجل التدخل مبروحيات إلنقادهم، يعين كاينة 
، كانت 1141خطوات. فيما خيص املشردين واملسنني، منذ 

، 1142يناير  41بدات احلملة احلملة دايل هاد السنة إىل غاية 
إليوائها  4121ا حالة دايل التشرد، ضمنه 4393متت معاجلة 

ابملراكز، مبعىن األخذ دايهلم من الشارع واإليواء دايهلم، ومنها  
حالة إدماجهم يف أسرهم من جديد، فهادي واحد  199كاين 

احلملة كتنطلق من وزارة التضامن تشرف عليها، واملصاحل اخلارجية 
دايل مؤسسة التعاون الوطين، سنواي كتقوم هبا، أيضا تعزيز 

ل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية وتعبئتها من أجل القدرات داي
استقبال احلاالت املستعصية، وتعزيز عملية توزيع األغطية 
واألفرشة، يف نفس الوقت وزارة الداخلية، مع وزارة الصحة، مع 

ج اللي  دايل الثلو  وزارة التجهيز، ابلنسبة للمشاكل دايل الطرق
ارة أن البد من اإلشكتقطع الطرق كتوقع عمليات التدخل، وهنا 

حىت من احلاالت اللي ظهرات مثال هاد السنة أن األسر كتكفل 
ابألشخاص اللي كانوا يف الوضعية دايل التشرد وهذا كيعكس 
القيم األصيلة دايل الشعب املغريب فضال عن املساعدات ال 
 الصحية أو العينية، وابلنسبة للوزارة ره عندها توزيع جغرايف واحلمد

 .مع الوسائط الرقمية يعين املواطنني كيدوزو على احلاالت هلل اآلن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، املتحدث الثالث عن موضوع داء غامض 
 .يقتل األغنام ببوعرفة عن الفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد الرئيس

 :لسيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكيالنائب ا

 شكرا السيد الرئيس،

 411السيد الوزير احملرتم، تقدمنا هباد اإلحاطة يف إطار املادة 
نثري انتباه احلكومة إىل ما يروج خبصوص مرض يصيب األغنام يف 
املنطقة الشرقية ببالدان وابخلصوص مبنطقة إيش احملاذية للشريط 
احلدودي ابملغرب واجلزائر إبقليم فكيك، هاد املرض اللي كيصيب 
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ايهلم الفرتة دايل الوالدة واللي كيأدي للوفاة دابخلصوص النعاج يف 
والوفاة كذلك دايل األغنام الشكل ايل أدى واحد النوع دايل 
املواطنات واملواطنني هناك واللي مع التناسل حىت اإلشاعات 
أصبح واحد التخوف كبري خاصة يف ظل احلديث على إصابة 

ايل حدث تالقطيع كذلك ابجلارة اجلزائر ابحلمى القالعية وابل
واحد النوع دايل التخوف بطبيعة كاين اللجوء لألطباء البيطريني 
ونصحوا املربني دايل األغنام بواحد األدوية لكن مل تنفع، األمر 
اللي زاد من القلق دايل الساكنة، احنا تقدمنا هباد اإلحاطة 
لسببني: السبب األول هو أنكم اطمأنوا الساكنة دايل املنطقة 

األغنام خاصة مع التناسل دايل واحد اجملموعة دايل  واملريب دايل
األخبار اللي كتجعلهم كيعيشوا يف قلق كبري، ومن انحية اثنية 
يعين ما تبذله وزارتكم وما تبذله احلكومة من أجل تقدمي املساعدة 
هلؤالء، ومن انحية أخرى البحث عن األسباب دايل هاد الداء 

 درة دايلو على التفشي بنيواخلطورة دايلو واخلطورة دايل الق
األغنام وكذلك اإلجراءات املتخذة من قبل احلكومة محاية للقطيع 
الوطين من األمراض اللي ممكن جتي من اجلارة اجلزائر وخاصة وأنه 
يف اآلونة األخرية يتم احلديث كذلك عن ظهور مرض يصيب 

 .املاشية كذلك بتونس الشقيقة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ة اجلواب، مرحبا السيد كاتب الدولة تفضلوااحلكوم

السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلف ابلتنمية 

 :القروية واملياه والغاابت

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الربملانيني،

مة رب جملس النواب مبا أن احلكو أوال نبغيوا يطمئنوا الكسابة وع
قامية ابإلجراءات الالزمة إثر هادوك الوفيات مشات جلنة حملية 
من األطباء والبياطرة وجلنة وطنية وتقام تشخيص كلينيكي 
وتشخيص خمتربي تبني أنه هداك املرض ما عندو أي عالقة مع 

 يفالطاعون دايل األغنام واملاعز املتواجد يف القطر اجلار، ولكن و 
األخري ابش نعطيوا احلجم دايلو احلقيقي هلاد املسألة هادي هناك 

ألف رأس يف املنطقة، ورغم هاد  191وفيات من أصل  492
الشي كله نظرا من طبيعة احلال هاد العدوى دايل هاد املرض 

إيش  التلقيح اآلن يف منطقة املتواجد يف قطر جانب املغرب مت
أس جتنبا من انتقال العدوى آالف ر  1وفكيك مت التلقيح دايل 

من اجلزائر إىل املغرب، وابملناسبة هاد اللقاح هذا تيتنتج يف 
املختربات دايل املغرب هي مغربية، وبطبيعة احلال اللي بغيت 
أنكد عليه هو أن املغرب طرف من املنظمة العاملية للصحة 

 داحليوانية واحنا جمربين ابش فوق ما ابنت شي أوبئة يف البالد الب
أنه نعلموا هبا هاد املنظمة هادي و تنقوموا ابإلجراءات و عندان 
قوانني يف املغرب عندان كيفاش ميكن لنا أننا نتصداوا هلاد املشاكل 

 ..هادو وكاينة مسطرة معينة وكاين كذلك

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد كاتب الدولة، شكرا على مساامتكم، بعض الثواين 
السيدات والسادة النواب احملرتمني على أنه ستعقد أود أن أخرب 

جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع 
القوانني اجلاهزة وذلك يوم غد على الساعة، مازال ما ساليتش 
اإلخوان، راه ما تعاود جتيب معك القرعة دايل املا، إذن شكرا 

 .للجميع على املشاركة والصرب والتعاون

 

  

 


