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 اةةبعد امل نيتسالو  ةالثالثحمضر اجللسة 
 
 (.م8102يونيو  3)ه 0441 رمضان 82 اإلثنني التاريخ:
جملس  رئيسل سداسال النائب ادريس الشطييبالسيد  الرائسة:

 .النواب
ة دقيقة ابتداء من الساع وسبعة عشر تاساع ثالث التوقيت:

  .صباحا يةاحلاد
مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  األعمال:جدول 

 احلكومية التالية:
 ؛التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 
 ؛الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي 
 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ 

  ؛صال  اإلدارة والوييفة العموميةإباملكلفة  املنتدبةالوزارة  

  الصناعة التقليدية واإلقتصاد كتابة الدولة املكلفة
 ؛اإلجتماعي

 لشوون العامة واحلكامة؛الوزارة املنتدبة املكلفة اب 

 ؛ابلتنمية املستدامةاملكلفة  كتابة الدولة 

  ؛ابلنقلكتابة الدولة املكلفة 

 ؛املستدامة الطاقة واملعادن والتنمية 

  ديالعالقات مع الربملان واجملتمع املالوزارة املنتدبة املكلفة. 

 :السيد إدريس اشطييب رةيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات النظام  011طبقا للفصل       
الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية 

سواال،  38ملراقبة العمل احلكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 
من فضلكم، سواال شفهيا موزعة على القطاعات التالية: التجهيز 

االستثمار والتجارة والنقل واللوجستيك واملاء؛ الصناعة و 
واإلقتصاد الرقمي؛ إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان 

 صال  اإلدارة والوييفةإبوسياسة املدينة؛ القطاعات املكلفة 
العمومية؛ الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي؛ الشوون 
العامة واحلكامة؛ النقل؛ الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ 

مع الربملان واجملتمع املدي. واآلن أطلب من السيدة  العالقات
أمينة اجمللس احملرتمة تالوة املراسالت الواردة على الرائسة، 

 .فلتتفضل مشكورة

 :السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس

 شكرا السيد الرةيس،

توصل اجمللس من فريق التجمع الدستوري مبقرت  قانون       
املتعلق ابقتناء سفن  42.04انون رقم يقضي بتغيري وتتميم الق

الصيد ومباشرة بنائها وترميمها. عدد األسئلة الشفوية والكتابية 
سواال  044واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا جملس النواب هي : 

جوااب عن أسئلة كتابية، مت  030سواال كتابيا؛  402شفواي؛ 
 .سحب سوال شفوي واحد، شكرا للسيد الرئيس

 :ةيس اجللسةالسيد ر 

شكرا السيدة األمينة، السيدات والسادة النواب احملرتمني،       
من فضلكم السادة النواب، قلت  أود اإلشارة فقط فيما خيص..

فقط فيما خيص الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة 
من النظام الداخلي جمللس النواب،  048النواب بناء على املادة 

 :فقد برجمت املواضيع التالية
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خمتلف الوسائل النقل العمومي للمواطنني واحلد  أتمني-أوال      
ق وذلك مبناسبة عيد الفطر عن فريمن املضاربة يف هذا القطاع، 

 األصالة واملعاصرة؛

الساكنة القروية من أزمة العطش يف  معاانة-الثايالسوال      
يل ارتفاع درجات احلرارة، عن الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 والتعادلية؛

توفري شروط اإلعداد اجليد المتحاانت  مدى-الثالثالسوال      
 ركي؛البكالوراي عن الفريق احل

لوراي اجلارية لتنظيم امتحاانت البكا التحضريات-األخريالسوال    
برسم املوسم الدراسي اجلاري، عن اجملموعة النيابية للتقدم 

 .واإلشرتاكية

 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعماهلا،       
سوال جستيك واملاء، الونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللو 

األول، سوال متعلق حبرمان بعض املوانئ من التأهيل للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .فليتفضل أحد واضعي هذا السوال، تفضل السيد النائب

 :أابالناةب السيد عبد العزيز 

 شكرا السيد الرةيس،

 السادة النواب،

 السادة الوزراء،

يف احلقيقة نتأسف على بعض املوانئ اللي هي مهمة وميكن       
هلا تعطي اقتصاد مهم، وخاصة يف األقاليم اجلنوبية عدم جتهيزها 
وعدم إكمال املوانئ، وأخص ابلذكر ميناء بوجدور وميناء 

 ."أفتيسات" التابع ملدينة بوجدور، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الوزير، اجلواب، مرحبا مرحبا السيد الوزيرالسيد       

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

شكرا، أوال السيد النائب احملرتم الكلمة دايل احلرمان يف       
التقدير داييل جمانبة للصواب، ألنه ابلنسبة للموانئ دايل األقاليم 

ل أنت عارف أبن كاين توسيع داياجلنوبية على وجه اخلصوص، 
مليار سنتيم، توسيع دايل ميناء الداخلة  41ميناء طرفاية غيكلف 

 84مليار سنتيم، ميناء دايل الصيد دايل "ملهرييز"  31احلايل 
مليار السنتيم. وتعلم ويعلم اجلميع أن سنام األمر إن شاء هللا، هو 

غ نتظر أن تبلهذاك امليناء دايل الداخلة األطلسي اللي من امل
مليار دايل الدرهم تقريبا، ألف مليار سنتيم،  01التكلفة دايلو 

وصدر موخرا املرسوم دايل السيد رئيس احلكومة، الذي يقضي 
إبعالن املنفعة العامة لبناء هاذ امليناء جبماعة "العركوب"، ابإلضافة 

مليار ونصف تنديروها للصيانة  7إىل أنه سنواي عندان تقريبا واحد 
يف ما يتعلق ببوجدور ميناء بوجدور، السيد  ..وخاصة جرف

 النائب تيعرف ألنين درت زايرة هلاذ األقاليم، وهاذ امليناء اللي تبىن
مليار دايل السنتيم تدارت فيه واحد  41وكلف تقريبا  8101يف 

ملائي، تثبيت اجلرف ا خاصة:العدد دايل املشاريع اللي تتأهلو 
إنشاء بناايت االستغالل، تقوية سور امليناء إىل غري ذلك... هناك 
 طلب كنيت تقدميت به السيد النائب وواحد اجملموعة دايل املنتخبني

يتعلق ابلتوسعة، احنا الدراسات تنديروها، لكن هاذ القضية دايل 
لصيد ا التوسعة دايلو مرتبطة ابلسياسة العامة يف اجملال دايل

 .البحري، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      
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 :الناةب السيد عبد العزيز أاب

السيد الوزير، ابلنسبة مليناء بوجدور هو ميناء حمتجز على       
ابخرة دايل صيد السردين، مع العلم أن مدينة بوجدور هي  08

وخاصة مسك السردين. والدراسة اللي  مدينة خزان للسمك يعين 
مليون دايل الدرهم يف  311كان انطلق هبا ميناء هو طلع ب

اللي كان ودشن فيها هاذ امليناء هذا، وبقات التكملة  8112
دايلو اللي كانت يف سياسة احلكومات األوىل ابش يكون يعين 
الرصيد طويل ألنه هو وميناء يعين ما عندوش مشاكل دايل 

دايل الرمل اللي هي واقعة للموانئ األخرى، وكذلك الصيانة 
يعين على طول الشريط  021العمق يعين ميكن لو حاليا فهذاك 

، مع العلم أن إيال زاد ميكن لو 2اللي فيه البواخر، هو انقصة 
يكون ميناء دايل أعايل البحار خاصة قرية "اتفتيسات" اللي هي 

ب ميكن اليوم ميوتو قرية مهمة ومدينة مهمة، كذلك هو القوار 
اللي ميكن لو حيميها من  digue الصيادين فيها، كان واحد

 .هذه املشاكل، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هناك تعقيب إضايف؟ تفضلو السيد النائب احملرتم       
 .من الفريق احلركي

 :الناةب السيد عادل السباعي

 السيد الرةيس،

السيد الوزير، نشكركم على تزويد ميناء آسفي ابلرافعة، اآلن       
هي يف طور يعين التنقيب وغتكون جاهزة عما قريب. بغينا 
نسولوكم السيد الوزير، أشنو واقع يف امليناء املعدي آلسفي؟ التأخر 

مليار سنتيم، مشروع  411ملا يقارب ثالث سنوات، امليزانية 
تقارير تشري إىل تصدعات ، ال8103ملكي دشنو سيدان يف 

خطرية يف اخلرسانة السبب دايهلا مواد البناء املغشوشة. قمتم 
السيد الوزير، بزايرات عدة زايرات لورش امليناء دون إشراك ممثلي 

الساكنة، ودون أي توضيح رمسي يف املوضوع. اليوم التصفية يف 
 احملطة احلرارية اشتغلت وبدات يعين االشتغال دايهلا، تتكبد

خسائر كبرية يف نقل الشاربون من اجلرف الصفر، ومن ميناء 
آسفي، ومن ميناء البيضاء، يعين ابلشاحنات اللي كتدوز أو كتمر 
عرب شوارع وأزقة املدينة، البار  ماتت واحد السيدة عرب الدهس 

 ...دايهلا ابلشاحنة، صوائر النقل

 :السيد رةيس اجللسة

 آخر؟ شكرا للسيد النائبشكرا، هل هناك تعقيب إضايف       
انتهى الوقت. هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ردكم السيد الوزير 

 .على التعقيب

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

يتعلق ابمليناء املعدي دايل آسفي، أوال مكاينش  ال يف ما      
أتخري دايل ثالث سنوات، يعين كاين أتخري تقريبا دايل واحد 
السنة. وهاذ القضية دايل أنه هناك أمور دايل البناء مغشوشة غري 
صحيح، كل ما هنالك أن كاين بعض اإلشكاالت اللي كانت 

 la بطةمرتبطة ابلرصيف دايل الفحم احلجري، اللي مرت
conception  دايلو، عاودانه كلو، وحنن اآلن بصدد إجراء

يعين الرتتيبات األخرية ابش نفتحوه إن شاء هللا. بطبيعة احلال،  
كانت بعض اإلشكاالت اللي طرحات للساكنة فيما يتعلق يعين 
بتموين أو تزويد يعين حمطة الفحم احلجري عرب الطرق، هذا 

ذرو نتأسفو أننا وصلنا له وتنعتمكانش عندان فيه خيار، احنا ت
للساكنة على هاذ األمر هذا، لكن امليناء كميناء ابلتكلفة دايلو 
واالسرتاتيجية دايلو، إن شاء هللا، غيكون عندو بطبيعة احلال آاثر 

 ...إجيابية على املستوى الوطين ألنه ميناء وطين
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 :السيد رةيس اجللسة

 برانمج تزويد العامل القرويشكرا، السوال املوايل سوال عن       
ابملاء الصاحل للشرب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .احلركي، فليتفضل السيد النائب

 :ن العمرياالناةب السيد عبد الرمح

 السيد الرةيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ا والتدابري اليت ستتخذوهنالسيد الوزير، ما هي اإلجراءات       
لتغطية اخلصاص املهول للماء الصاحل للشرب ابجلماعات القروي 
بصفة عامة، كما قال تعاىل "َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ  ۖ 

 ." أََفاَل يُ ْوِمُنونَ 

 :السيد رةيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

يك تجهيز والنقل واللوجستالسيد عبد القادر اعمارة، وزير ال
 :واملاء

 شكرا السيد الناةب،

شكرا أوال السوال كان قاصد تيتكلم على املنطقة دايل       
شفشاون، يف إطار تعميم التزويد ابملاء الشروب ابإلقليم برمج 

 024مشاريع مهيكلة بواحد الكلفة مالية دايل  2املكتب الوطين 
مليار دايل السنتيم، فيها مشروع تزويد الساكنة احملادية لسد 

"، "بين ية دايل "بين امحد الشرقية"الوحدة" والتابعة للجماعة الرتاب
امحد الغربية"، "ابن فغلوم"، "املنصورية" انطالقا من مياه حقينة 

مليار سنتيم. وكاين مشروع دايل  30سد "الوحدة" الكلفة تقريبا 
تزويد الدواوير التابعة اجلماعة الرتابية دايل "تزكان"، 

بكلفة  ""السطيحات"، "بين منصور"، "بين بوزرة"، "بين سلمان
مليار دايل السنتيم. وهادو غادي نشرعو يف االستغالل  82دايل 

دايهلم، إن شاء هللا، ابلنسبة "السطيحات" و"تزكان" يف هناية 
، مجاعة 8102الشهر، قناة اجلر الرئيسية ابتداء من فاتح يوليوز 

"بين بوزرة" و"بين سلمان" و"بين منصور" ابتداء من هناية 
 7ني التزويد مبدينة شفشاون وتزويد ، مث مشروع أتم8102

مجاعات انطالقا من السد دايل "موالي بوشتة" فيها "اتنقوب"، 
"دردارة"، "الغدير"، ابب اتزة، "فيفي"، "بين دركول"، "بين صاحل" 

مليار دايل السنتيم. وعندان اآلن فيما يتعلق  44بكلفة دايل 
، "بين رزين"، يوة"ابجلبهة اللي فيها مجاعة دايل "بين امسيح"، "امث

"إيوانن"، "بين صاحل"، "ابب برد"، "بين سلمان"، "وازكان"، 
هادو، إن شاء هللا، غادي تكون فيهم واحد االتفاقية أان وقعتها 
أان واملدير العام للمكتب الوطين ورسلناها لوزارة الداخلية ولوزارة 

 .املالية، إن شاء هللا، شكرا السيد الرئيس

 :ةالسيد رةيس اجللس

 .تعقيب السيد النائب، تفضل      

 :الناةب السيد عبد الرمحان العمري

ولكن هذه الربامج نعم كاينة صحيح، إال أهنا تعرف تعثرا   ..      
مجاعات من املاء الصاحل  2كبريا فيما خيص الربانمج دايل تزويد 

"اتسيفت"، و"تزكان"  مجاعة:للشرب، أال وهم كما قلتم 
و"السطيحات"، و"بين سلمان"، و"بين منصور" و"بومحد". هذه 
اجلماعات اليت كانت سوف ترى النور هبذه املادة احليوية يف 

، إال أن هذا املشروع عرف تعثر كبريا زايدة على ذلك أن 8102
هاذ املشروع عنده مشاكل داخلية فيما خيص تزويد هذه الدواوير 

ورات أي السقاايت، وهذه النافورات هناك مشكل خاصة ابلناف
مع بعض الساكنة، هناك من رفضها ومل يقبلها ألن السقاية فرض 

درهم، بعض املواطن  411بصفة عامة  ..على املواطن أو على
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ال يقدر على التكلفة حىت وإن قدر على التكلفة يبعد عن السقاية 
 .كلم نظرا للتشتت السكاي  4كلم،   3ما يبعد 

طبعا هناك برانمج آخر فيما خيص التزويد كما قلتم مشروع       
من مجاعة ابقي اجلماعات األخرى منها سد "موالي بوشتة"، 

سنني مل ي تنجز ولكن حلد  4حىت سد "موالي بوشتة"هادي 
اآلن مل يرى النور ال السد متوقف ملدة حىت اجلماعات اليت كانت 

عن  نتظر. كما نسائلكم أيضاتنتظر هاذ املادة احليوية ما زالت ت
سد "بين منصور" الذي تنتظره الساكنة الذي يعد من أكرب 
السدود على الصعيد الوطين، حلد اآلن مل يرى النور ما جوابكم 

 .على هاذ السوال

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب       
 .حدة والتعادلية، تفضلاحملرتم من الفريق االستقاليل للو 

 :الناةب السيد نوفل شباط

 %24السيد الوزير، قلتو فواحد اإلحصائيات دايلكم أبن       
من الساكنة مزودة ابملاء الصاحل للشرب، راه بعدا كنشوف السيد 
الوزير، غري دائرة يف إقليم اتزة فيها أربع مجاعات مازال ما 

مجاعة "برارحة"، "كاف الغار"، "الكوزات"،  استافداتش:
شهور واحنا كنطلبو معكم  2"اتينست". السيد الوزير، هادي 

لقاء، وانت كتقول لنا شوفو مع مدير الديوان، احنا لو كان بغينا 
 .مدير الديوان السيد الوزير، كاع ما نطلبو معاك لقاء، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

ضافية أخرى؟ تفضلوا السيد النائب هل هناك تعقيبات إ      
 .احملرتم من الفريق اإلشرتاكي

 

 

 :الناةب السيد نبيل صربي

األقاليم اللي معروفة السيد الوزير، ابحلرارة املرتفعة هلا يف       
الصيف، وهذا إقليم ال يوجد فيه ماء ويعاي، السيد الوزير، الناس  

نة إقليم الوزير. ساككتشرب غري من الستريانت والكوابت السيد 
معروف وكيشرب مازال فهاذ الوقت غري من السيرتانت. آش 
غادي نعدلو السيد الوزير، ابش حنلو املشكل هلذه الساكنة؟ 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

تفضل السيد النائب، تعقيب إضايف آخر من فريق األصالة       
 .واملعاصرة تفضل

 :غياتحممد الناةب السيد 

 سيد الرةيس،شكرا ال

السيد الوزير، كنشكروك على اجملهود اللي قمتو به، الربط       
"امكارطو" إبقليم سطات. كنتمناو  دايل سد "اتمسنا" جبماعة

ابش يد ار نفس اجملهود مع مجاعة "سيدي عبد الكرمي" ألهنا حمادية 
جلماعة "امكارطو"مع العلم أبن امليزانية راه ماشي شي حاجة  

 40وال  41يون دايل الدرهم، وتقريبا غادي تفيد مل 84كثرية 
 .دوار، شكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ إذن السيد الوزير، ردكم       
 .على التعقيبات

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرةيس،
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السيد الرئيس، نبداو هباذ املسألة الشكلية اللي طرحها السيد       
اشهر. هذا  2النائب احملرتم، اللي قال أبنه طالب موعد هاذي 

جمانب للصواب ابملطلق، ألنه السيد النائب خصو يعرف أبنه  
كاين نواب سابقينو وغيتلقاو مع السيد الوزير وما ميكنش نديرو 

 .لة هديليه هو شي استثناء فهاذ املسأ

طيب، املسألة الثانية فيما يتعلق إبقليم شفشاون، صحيح       
السيد النائب مشكورا كنت أمينا منني اشريت هلاذ القضية دايل 
أن كان املشروع األول كانت فيه إشكاالت اللي كانت مطروحة 
مع الساكنة. دااب هاذ املوضوع جتاوزانه، نتمناو على هللا، إن شاء 

ملشاريع كلها تد ار يف الوقت دايهلا، ألن هاذ املشاريع هللا، أن هاذ ا
على مستوى امليدان تنلقاو فيها إشكاالت. صحيح هداك دايل 
"موالي بوشتة" يف احلقيقة احنا السد شحال هاذي مل ي ساليناه  
كان يفرتض أن تكون انطلقت فيه األشغال دايل الربط، لألسف 

يما يتعلق ابجلبهة، لكن كاين ف .الشديد هاذ الشي ما د ارش
مليار دايل السنتيم، حرصنا عليها  20هاذي اتفاقية جديدة فيها 

فهاذ الشهرين ابش نقادوها، واحنا بطبيعة احلال يف إجتاه أننا 
 .نطلقوها قريبا

أان اللي بغيت نقول ألنه كاين واحد العدد دايل التخوفات       
أان قلت  ل املاء.عند السادة النواب، فيما يتعلق هباذ القضية داي

سابقا حتت هذه القبة أبنه الربط واحد العدد دايل اجملاالت القروية 
 ...ابملنظومة دايل املاء

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السوال الرابع يف هذا القطاع سوال حول       
توفري املاء الصاحل للشرب مبناطق اخلصاص للسيدات والسادة 

ني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل.. نعم؟.. النواب احملرتم
سوال عن السياسة احلكومية املتبعة إلجناز واستغالل السدود 

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

 :الناةب السيد إمساعيل البقايل

 شكرا السيد الرةيس،

الوزير، عرف املغرب إجناز جمموعة من السدود على السيد       
مدى سنوات طوال، ولكن يبقى استغالل هذه السدود والثروة 
املائية الوطنية بصفة عامة يعرف ضعفا ملحويا. لذلك نطالبكم 
السيد الوزير، عن السياسة احلكومية من أجل توفري املاء الصاحل 

 .للشرب على اخلصوص ابلنسبة للساكنة؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الناةب احملرتم،

ابلطبع اإلخوان تيعرفو أبن بالدان عندها سياسة عمومية يف       
جمال السدود بشكل عام، لكن يف جمال التزويد ابملاء هذه 

ة انطلقت منذ عقود، وكاين عليها واحد اإلشتغال ألنه السياس
مليار دايل  0282اآلن عندان تقريبا الطاقة التخزينية دايلنا حوايل 

 31األمتار املكعبة، األفق دايل السنوات املقبلة هو نوصلوها ل
مليار دايل األمتار املكعبة. السبب األول هو أن كاين تغريات 

دا؛ الوضع يكاد يكون وضعا دقيقا ج مناخية اللي تتجعلنا فواحد
املسألة الثانية هو أنه مستقبال سيتم ربط كما قلت، تنقول يف 
السوال السابق ربط مجيع الدواوير أو مجيع اجلماعات ابملنظومة 
دايل التوزيع املائي، ابش حىت هذيك اللي غتعرف خصاص 

منا إبسبب اجلفاف، متكونش مرتبطة ابلعيون وال ابآلابر احمللية و 
ترتبط بواحد املنظومة. وهذا بطبيعة احلال غيكلف واحد األموال  
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كبرية جدا، لكن اململكة املغربية ما عندهاش خيار إال أن تصل 
 .إىل هذه النسبة من التخزين، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب تفضل      

 :الناب السيد امساعيل البقايل

 السيد الوزير،شكرا 

ولكن امسح يل رغم جوابكم على السوال املقدم من طرف       
السيد النائب عن إقليم شفشاون، ولكن ضروري غادي نرجع 
إلقليم شفشاون ألنه اإلقليم اللي كنعرفو مزاين. هاذ اإلقليم  
كيعرف واحد املفارقة غريبة أنه كيعرف أعلى نسبة تساقطات 

ة وأقل النسب من نسب تزويد الساكنمطرية على الصعيد الوطين 
ابملاء الصاحل للشرب، وهاذ الشي مراجعش لقلة املوارد املائية، 
حبيث هناك جمموعة من السدود سد "موالي بوشىت" الذي يوثث 
الطبيعة منذ سنوات، مكاينش هناك التجهيزات الضرورية 
األساسية من أجل تزويد الساكنة ابملاء الصاحل للشرب وتعثر هاذ 
التجهيزات، هناك سد "الوحدة" أكرب سد يف إفريقيا ويف املغرب 
اللي كنشوف هو أن جمموعة دايل اجلماعات يف إقليم شفشاون 
مجاعة "ابن امحد الشرقية والغربية"، مجاعة "املنصورة"، مجاعة "بين 

سنوات وهي تنتظر املاء الصاحل للشرب،  01فغلوم"، هاذي 
كن املاء مكاينش، واد "القنار" النافورات موجودين تتهالك، ول

هو معلمة وطنية دايل املاء، ولكن املاء غري موجود عاد يف 
الساحل، هناك تعثر يف إجناز هذه املشاريع السيد الوزير، كنضطرو 
نعطيو املاء ابلصهاريج للساكنة يف فصل الصيف، يف إقليم 
شفشاون هاذ الشي غري معقول كنطالبوكم السيد الوزير، من أجل 
تسريع وترية إجناز هاذ املشاريع ابش املواطن على الصعيد الوطين 

 ...أو يف شفشاون

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ ال، ردكم.. تفضل السيد       
 .النائب، تفضل

 :الناةب السيد إمساعيل ملاوي

 شكرا السيد الرةيس،

 السيد الوزير احملرتم،

السيد الوزير، بناء سد دون إجناز ابلتوازي حمطة كيف يعقل       
املعاجلة وصهاريج الري واملاء الصاحل للشرب، وإال السيد الوزير، 
فهاذ السد اللي تتبنيو يكون عرضة لتبخر املياه وترسخ األوحال، 
وهذا هذر للمال العام. خري مثال السيد الوزير، سد "تيوين" 

عم تعاي يف صمت من ماء له طإبقليم ورزازات هاذ الساكنة اليت 
وله لون وله رائحة. السيد الوزير، كان معرض جوابكم على سوال  

، احنا يف 8102كتايب أبن هاذ الساكنة سيتم ربطها متم 
 .ومل حيصل شيء 8102

السيد الوزير، أنتم تقولون ما ال تفعلون، وسياستكم السيد       
ملاء، السيد ري قطاع االوزير، سياسة جتارية، سياسة فاشلة يف تدب

الوزير، قطاع املاء يف املغرب يسري بسرعة الرباق حنو احلائط وأنتم 
مسوولون على ذلك، وفصل الصيف سوف يكون فصل حارق، 
وسوف ترون حجم الضغوطات اليت سوف يعاي منها الشارع، 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

م على ، ردكهل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال. السيد الوزير      
 .التعقيبات
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السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرةيس،

يتعلق بشفشاون أن جاوبت يعين ابلتفصيل، وأان  يف ما      
قصدت جناوب ابلتفصيل ابش نعطي واحد العدد دايل األمور، 
ما بغيتش نرجع للتاريخ، دااب سد "الوحدة" أنت عارف فوقاش 
تبىن سد "الوحدة"؟، دااب إيال بغينا نساءلو، راه سد "الوحدة" 

اريخ أو ال وعالش ما دارش ذاك الشي؟ أان هاذ الشي دايل الت
ابش مدارش أان مبغيش ندخل فيه، أان اللي عليا هو أن األمور 
اللي ملتزم هبا نديرها، وأان ذاك الشي عالش قصدت وشكرت 
السيد النائب اللي طر  السوال قاصد، وجاوبت على شفشاون، 
تكلمت على آخر اتفاقية اللي كاينة فهاذ املوضوع، علما أنين 

خلصاص يف املاء كاين، وهاذ املوضوع تنقول هاذ املوضوع دايل ا
دايل اخلصاص يف املاء مرتبط بواحد العدد دايل اإلشكاليات 
احنا تنعاجلوها. ابلطبع كاين واحد العدد دايل األمور اللي غادي 
تدار يف املستقبل، وخصها واحد املدى زمين معني. وهاذ الشي 

اذ ه عالش السيد النائب، اللي تكلميت ليا وأان كنشكرك على
السجع اللي جاء يف الكالم دايلك، لكن السجع ال يغين، احلقائق 
هي هاذي. احنا تنبنيو السدود، وتنربطوها وتنحلو اإلشكاليات 
على املستوى امليداي : منها نزع امللكية، منها القضااي دايل 

والسياسة العمومية يف بالدان هي سياسة عمومية يف جمال  الساكنة
 تكلمت ما عرفتش واش انتبهيت أشنو قلت وال املاء واضحة، وأان

مليار دايل األمتار املكعبة كطاقة  0282ال؟ قلت راه عندان 
مليار. وهذا ال تستطيعه إال احلكومات  31ختزينية، وغنوصلوها ل

القوية اللي عندها واحد التصور بعيد املدى. وإال إذا جينا نساءلو 
للي ما دارتش لألسف التاريخ راه كاين بزاف دايل احلوايج ا

الشديد، وهي اليت تنيخ بكلكلهاعلى ما جيري اآلن، وشكرا السيد 
 .الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السوال املوايل سوال حول توفري املاء       
 الصاحل للشرب مبناطق اخلصاص، للسيدات والسادة النواب ..

من فضلكم السيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، السيد الرئيس تفضلوا السيد النائب

 :الناةب السيد حسني آيت أوحليان

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، مع انطالق اإلرهاصات األوىل لفصل الصيف،       
اطق عة من املنوارتفاع درجة احلرارة بشكل ملحوظ، تعاي جممو 

املغربية من اخلصاص يف املاء الصاحل للشرب، مما يزيد من معاانة 
ساكنة هذه املناطق. وابلتايل السيد الوزير، ما هي التدابري اليت 
تعتزمون اختاذها لتوفري املاء الصاحل للشرب هبذه املناطق ملواجهة 
ياهرة العطش الذي يعد مشكال حقيقيا يورق ابل ساكنة هذه 

 .ناطق؟ وشكراامل

 :السيد رةيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير      

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

شكرا السيد النائب، أان غنركز ابش نعطي جمموعة من       
املعطيات يعين عطفا على األسئلة السابقة. املكتب الوطين 

مجاعة ترابية  704شرب تيدخل تقريبا يف للكهرابء واملاء الصاحل لل
على املستوى الوطين. عموم التدخالت دايلو ما عرفتش 

مركز اللي كانت عرفت إشكاالت يف  40إشكاالت ابستثناء 
السنة املاضية، واللي احنا حصيناها وبطبيعة احلال نشتغل عليها، 

هناك من ستعرف  8102ابش، إن شاء هللا، يف الصيف دايل 
اية دايل العجز دايهلا والتزويد ابملاء الشروب بشكل يعين هن
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عادي، وفيها اللي غيبقى فيها بعض اإلشكاالت، وسنحرص 
اذ مبعية السلطات احمللية على أن يتم بطبيعة احلال التموين دايهلا هب

 .املادة احليوية، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :الناةب السيد حسني آيت أوحليان

 شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير، ما معىن أن يتجدد مشكل املاء الصاحل للشرب       
يف كل فصل صيف دون معاجلة اإلشكاليات؟ وهناك بعض 
املناطق السيد الوزير، اللي املشكل دايل املاء مطرو  على طول 

وايت رارة إىل مستالسنة، واللي كيتضاعف مع ارتفاع درجات احل
قياسية خصوصا يف فصل الصيف. نعطيك مثال السيد الوزير، 
إبقليم شيشاوة، جمموعة من املناطق كتعرف شح املياه من اآلن،  
كجماعة "هديل"، "اوالد املومنة"، "سيدي عبد املومن"، 
"املزوضية"، "امشرن" وغريها... واللي كتعاي من اخلصاص يف هاذ 

 .املادة احليوية

بغيناكم السيد الوزير، تعطيوان واحد اإلسرتاتيجية حمددة يف       
الزمن مبنية على تكثيف اجلهود ومضاعفتها من أجل تعبئة املوارد 
املالية الكافية لتلبية حاجيات الساكنة، خصوصا وأن جاللة امللك 

لإلسراع إىل  8107نصره هللا، سبق واعطى التعليمات دايلو يف 
ير، ه األزمة، بعيدا عن احللول الرتقيعية. السيد الوز إجياد احللول هلذ

يف إقليم شيشاوة كنطالب إبخراج مشروع مندمج متكامل وقادر 
على جتاوز هاذ اإلشكاليات دايل قلة املاء، وذلك من خالل 

 .تزويد هذه املناطق من خالل سد "أيب العباس".. وشكرا

 

 

 :السيد رةيس اجللسة

م من إضافية؟ تفضلوا السيد النائب احملرت هل هناك تعقيبات       
 .فريق التجمع الدستوري

 :الناةب السيد خربوش عبد الودود

إقليم آسا الزاك أحد األقاليم الصحراوية اليت  السيد الوزير،      
درجة.  44تشهد ارتفاع مهول لدرجات احلرارة، عموما تتجاوز 

ء؟، مدينة ابء واملاالسيد الوزير، ما ابلك ابإلنقطاع املتكرر للكهر 
آسا مدينة عطشى ودائما يتكرر هذا السيناريو كل صيف. أشنو 
هو احلل السيد الوزير؟ وشنو هي إسرتاتيجية احلكومة إلجياد حل 

 .هلذا املشكل؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة 

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال، تفضلوا السيد الوزير ردو       
 .على التعقيبات

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 السيد الرةيس،

أان قلت فيما يتعلق هباذ القضية دايل اخلصاص، اخلصاص كاين، 
هناك معاجلة اللي هي آنية اللي مرتبطة بواحد العدد دايل املراكز 
واللي غيستمر رمبا التموين دايهلا عن طريق بعض الصهاريج يف 

ض األقاليم، متافقني؟ هذا كاين وال ميكن أن ننكره، على املدى بع
دايل املستوايت وأان بغيت السادة النواب يرك زوا  8البعيد كاين 

معااي ألن هذا موضوع مهم وقعت فيه إختالالت يف السابق ما 
يف ذلك شك، ما ميكنليناش ما نرفعوش الطاقة التخزينية دايلو، 

لينا خنز نو املاء اللي غادي نوزعو. خصنا نرفعوعها ابش ميكن 
املستوى الثاي هو التوزيع، اآلن عندان خارطة دايل التوزيع على 
املستوى الوطين اللي غتكلف واحد العدد دايل املاليري دايل 
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الدراهم لربط مجيع اجلماعات ومجيع الدواوير ابملنظومة املائية، 
تبط األقاليم تر مبعىن سابقا كانت واحد العدد دايل اجلماعات و 

ت ابملياه اجلوفية، ترتتبط بسميتو ما بقاتش مع توايل اجلفاف غار 
وال  املواطن  ce qui faitبعض اآلابر وغارت بعض العيون، 

تيقول لك أان خصين نرتبط ابملنظومة املائية، هذا خصو اشتغا، 
لو كان جيت أان وقلت ليكم غنديروه يف سنة غتقولوا هذا كالم 

ذا غياخذ بضع سنوات ابش مجيع الدواوير ومجيع ما شاد ش، ه
 اجلماعات ترتبط ابملنظومة املائية، تيبقى فذيك الوقت غري كيفاش

ندبرو القضية دايل التخزين، هناك مناطق غيكون فيها التخزين 
عرب السدود، هناك مناطق سنضطر إىل أن تكون فيها التحلية 

 .دايل مياه البحر، شكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد الوزير، سوال حول نزع العدادات اخلاصة ابملاء 
الصاحل للشرب، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد الشرقي الغلمي

 شكرا السيد الرةيس،

ملاء الصاحل ابالسيد الوزير احملرتم، عن عملية نزع العدادات اخلاصة 
 .للشرب نسائلكم؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .جوابكم السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرةيس،

أان غنجاوب فيما يتعلق ابملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل 
لعقد املفوض غيجيو ابلنسبة اللشرب، بطبيعة احلال ابلنسبة اللي 

هناك وزارة اللي عندها الوصاية على هذا األمر، طبيعة احلال هاذ 
العقد دايل التزو د ابملاء الشروب هوعقد يربم بني الزبون وما بني 
املكتب الوطين، و مبوجبه الزبون يستفيد بطبيعة احلال من املاء 

إلختالالت ويكون العد اد يف امسه، هناك واحد العدد دايل ا
تتمشي من عدم أتدية الفواتري إىل سرقة املاء إىل واحد العدد دايل 
اإلشكاالت اللي املكتب الوطين للماء والكهرابء الصاحل للشرب 
 حياول معاجلتها، و تتمشي إما بقطع املاء و بطبيعة احلال وبرتتيب

واحد العدد دايل الذعائر، اللجوء هلاذ القضية دايل نزع العد اد 
دة ال تكون إال يف حاالت استثنائية بعد توايل هاذ اإلشكاليات عا

 .واملخالفات من طرف الزبناء، شكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب 
 .احملرتم

 :الكرديالناةب السيد مصطفى 

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير احملرتم كنشكركم أوال على اجملهودات اللي كتقوموا هبا 
يف مجيع القطاعات اللي كتشرف عليها الوزارة دايلكم وخصوصا 
قطاع املاء، كما كنوهو ابحلصيلة دايل احلكومة يف هذا القطاع 
اليت كانت تعمل على رفع نسبة الولوج إىل املاء ابلعامل القروي إىل 

عميم تزويد اجملال احلضري ابملاء وكذلك مواصلة ، وكذلك ت27%
سياسة بناء السدود من أجل توفري هذه املادة احليوية، وهذا كله 
السيد الوزير ال مينعنا أن نبدي بعض املالحظات كنزع العدا د 
عدا د املاء هذا اإلجراء املطلع على عقدة اإلشرتاك، سواء مع 

ع مع الوكاالت املستقلة أو ماملكتب الوطين القطاع دايل املاء أو 
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الشركات املفوض هلا، ال يوجد بتاات هذا اإلجراء يف هذه العقود، 
بل يوجد فقط يف أحد الفصول فسخ العقدة، الذي أييت بعد 

وهاذ   اإلجراءات املسطرية تنتهي إىل توقيف اإلستفادة من املاء،
 .داالتوقيف دايل االستفادة من املاء ال يعين ابلضبط نزع العد  

لنحرم األطفال والنساء من املاء، السيد الوزير ابلنسبة هلاذ العقدة 
اللي قراها كيلقاها سرد جملموعة من اإللتزامات للمواطنني، وليس 
فيها التزام واحد للطرف اآلخر، ليس فيها التزام واحد للطرف 
اآلخر، لذا نطالبكم السيد الوزير احملرتم أن تعيدوا النظر يف حمتوى 

 ...العقدة أوال ألن العقدة هي شريعة هذه

 :السيد رةيس اجللسة

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

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 هي تعتربأنتما عارفينها أحسن مين، هذي تتعتربعقود دايل...
اإلذعان، وفيها بعض اإلشكاالت، أان ما مبغيتش نتكلم بزاف 
فهاذ املوضوع، ولكن اللي ميكن نقول ليك هو نزع العداد، نزع 
العداد ال يلجأ إليه إال ابلنسبة لواحد العدد دايل الزبناء اليت تتكرر 
أخطاؤهم، ولكن مع ذلك أان أعدك، غنجمع الناس دايل املكتب 

 هاذ القضية جمانبة للقانون غنوقفوها، ولكنالوطين إذا كان فعال 
يف انتظار ذلك راه كاين، راه كنقول ليك واحد العدد دايل كاين 

شهر خملصش، كاين اللي كيسرق، آش بغييت ندير هلاذ  41اللي 
املكتب الوطين منني تيكونوا عندو إشكاالت مع هوالء الزبناء؟ 

الكامل،  ررة ابلشكلتيلجأ لواحد املسألة اللي رمبا قانونيا غري حم
 ...أان أعد أبن أنظر يف هاذ األمر

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، السوال السادس، شكرا السيد الوزير، السوال السادس 
سوال عن تقييم الربامج احملدثة اخلاصة ابلطرق القروية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

 .النائب

 :الناةب السيد حسن بوركالن

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن تقييمكم 
 للربامج احملدثة اخلاصة ابلطرق القروية؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرةيس،

 السيد الناةب احملرتم،شكرا 

هو التقييم العام دايل هاذ الربامج هاذي، أان يف اعتقادي هو 
كأول برانمج،   0224بديناها ف تقييم إجيايب، ألنه هاذ الربامج

وأصبح لبالدان يف عموم هاذ الربامج دايل الطرق القروية واحد 
مج انالنوع من الدربة، واحد النوع من التجربة اللي خالتنا دران الرب 

األول وعاود دران الربانمج الثاي، وحنن بصدد إهنائه، وعندان 
الربانمج دايل التأهيل الرتايب، وكذلك حنن بصددها إهنائه وشرعنا 
يف الربانمج دايل تقليص الفوارق الرتابية واإلجتماعية يف العامل 
القروي، وأان يف هذا ألتقي مع اللجنة املوضوعاتية اللي دارها جملس 

اب، اللي خلصات إىل أنه يف العموم هذه الربامج كانت هلا النو 
 .إجيابيات متعددة، شكرا السيد الرئيس
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 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا

 :الناةب السيد حسن بوركالن

 شكرا السيد الرةيس،

 السيد الوزير احملرتم،

عيفة بقرءهتا لألسف ال تزال ضاألرقام واحلصيلة اليت تفضلتم 
مقارنة ابإلحتياجات، جمموعة من األقاليم ذات الطابع اجلبلي 
والصحراوي، حيث السيد الوزير احملرتم أن هذه املشاريع من شأهنا 
أن تساهم يف فك هاذي املناطق القروية والتقليص من الفوارق 
اجملالية، وأيضا متكني الساكنة من الولوج لبعض اخلدمات 

ألساسية، وكذلك على املستوى اإلجتماعي ضمان استقرار هذه ا
 .الساكنة واحلد من ياهرة اهلجرة القروية

أما على املستوى اإلقتصادي السيد الوزير احملرتم، هاذ املشاريع 
من شأهنا أن تساهم يف جلب جمموع من اإلستثمارات وسوف 

ير ز متكنن ال حمالة من تشغيل شباب هذه املناطق، السيد الو 
احملرتم، فانعدام هذا النوع من املشاريع له وقع كبري على انفتا  
األقاليم على خمتلف جهات اململكة وأيضا انفتا  بعض الدواوير 

الل على األقاليم على سبيل املثال: الطريق اليت تربط تنغري ببين م
عرب إملشيل اليت سوف تساهم يف انفتا  جهة درعة اتفياللت 

الرابطة بني  04.14ل أزيالل، والطريق على جهة بين مال
ة وكذلك الطريق الرابطة بني مجاع إكنيون، وألنيف عرب بوملان

الرابطة  04.17مالب ومجاعة مصيسي إبقليم تنغري، والطريق 
بني مجاعة اترميغت ومجاعة وسلسات إبقليم ورزازات، والالئحة 

تكثيف  إىل ندعوكمطويلة السيد الوزير احملرتم. هلذا السيد الوزير 
 ..اجملهودات والعمل على إنزال برامج قادرة على تلبية

 

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، ردكم السيد الوزير على 
 .التعقيب فيما تبقى من الوقت تفضلوا

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

وعلى كل حال هو السوال دايلك يف األول كان سوال عام كان 
سوال مهم جدا، لكن من بعد دخليت يف التفاصيل دايل بعض 
األقاليم اللي كان ممكن تسولين عليها بشكل مباشر، غري هو 

سبة التقييم التقييم دايل الربامج دايل الطرق القروية هو تريتبط ابلن
، داب مع الربانمج %34كنا يف   0224دايل الولوجية فاش كنا يف 

، هل هناك %21الثاي دايل الطرق القروية اصبحنا تقريبا يف 
بعض األقالني وبعض اجلماعات الزال فيها خصاص؟ أكيد، 
ولكن هذا حنن نسعى إليه أن اللي تيهمين يف احلقيقة فهاذ القضية 

مهمة،  جمللس النواب وهاذ الشي عالش كانت اللجنة املوضوعاتية
ش هاذيك التشاركية كانت أو ما كانتش؟ هاذي مزاينة ألن هذا وا

اللي دران اآلخراي دايل تقليص الفوارق اجملالية واإلجتماعية تبىن 
على أساس تشاركي، وأان نقولك هذاك التشاركي صعب، ألن 

ة تيدخلو فيه بطبيعة احلال اجلماعات واملنتخبني والسلطات احمللي
خذاتو بالدان وخيار على كل حال وليس سهال، لكن هذا خيار 

 .مزاين

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد الوزير، يعين آخر سوال يف هذا القطاع سوال حول 
مدى تنفيذ اإلتفاقية املربمة يف جمال التجهيز الطرقي، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا 

 .السيد النائب

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

13 

 :عبد الودود خربوش الناةب السيد

هيز مدى تنفيذ االتفاقيات املربمة يف جمال التج عن السيد الوزير،
 الطرقي نسائلكم؟

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .تفضلوا السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 السيد النائباان بغيت نشكرك هذا سوال تيتعلق بسيدي ايفين؟
ايك؟ سيدي إيفين ما كاينش شي حاجة أخرى، اان بغيت نشكرك 

دايل اإلتفاقيات   8حيث درتيه على سيدي إيفين، طيب هو فيه 
مليار دايل السنتيم وهاذ اإلتفاقية  42كاينة اإلتفاقية األوىل فيها 

كيلومرت وفيها   32مزاين نقول ليك عليها كاينة مشاريعمنجزة فيها 
 السنتيم د ارت، وكاين مشاريع اليت توجد يفدايل املليار دايل  8

املليار دايل السنتيم  02طور اإلجناز الكلفة تقريبا دايل واحد 
فيها  80وفيها واحد العدد دايل املقاطع، فالطريق الوطين رقم 

الطريق ما بني سيدي إيفين واخلصاص فيها بناء منشأة فنية على 
وكاين مشاريع اللي  ،014واد سيدي إيفين ابلطريق اجلهوية رقم 

توجد يف طور الدراسة فيها منشأتني فنيتني فيها واحد العدد دايل 
، 0202املقاطع وفيها الطريق اللي شرتو ليها يف السوال دايل 

الرابطة بني إيدا وكوكمار وتيموالي واللي هاذي د ارت فيها 
دراسات، حاجة اللي بغيت نقولك هو اإلتفاقية يف األول كان 

مليار دايل السنتيم مت حتيينها بعد الدراسات، اآلن  32با فيه تقري
مليار دايل السنتيم مبعىن أن الشركاء دايلنا واخا  42تنكلمو على 

، لكن عندان جملس إقليمي وعندان جملس %72احنا عندان فيها 
اجلماعة وعندان وزارة الداخلية خصهم يعطيو مسيتو دايلو ابش 

 .سيد الرئيسنكملو هاذ املشاريع، شكرا ال

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .تعقيب السيد النائب تفضلوا السيد النائب

 :الناةب السيد عبد الودود خربوش

اإلشكال اآلن يف ضعف جمموعة من اجلماعات  السيد الوزير،
ع الرتابية عن اإللتزام يعين الوفاء ابإللتزامات دايهلا خاصة بعد توقي

االتفاقيات، اليوم هل يعين حنرم املواطن حبجة يعين عدم قدرة 
اجلماعة أو اجمللس اإلقليمي أواجلماعة الرتابية بشكل عام، ويف 

ليوم من احلكومة وهي أهنا احلقيقة هذا إشكال وطين املطلوب ا
تفي ابإللتزامات دايهلا وابإلستجابة حلاجيات املواطن بشكل عام 
بغض النظر عن قدرة اجلماعة الرتابية عن الوفاء إبلتزاماهتا 
وابالتفاقيات املوقعة أم ال؟ الواقع طبعا أن يف إقليم سيدي إيفين 

دائما عندهم  اال اجلماعات الرتابية و ال اجمللس اإلقليمي يعين ليسو 
هاذ اإلمكانيات للوفاء إبالتزامات، إذن شنا هي اآلن السياسة 
احلكومية شنا هو العمل دايل احلكومة طبعا لإلستجابة حلاجيات 
املواطن ابش توصلو الطريق أينما كان؟ هذا من جهة من جهة 
السيد الوزير نبغي نذكركم بواحد املسألة أساسية وهي أن الطريق 

نيت الداخلة هذا مشروع ملكي ويعين وطريق حموري السريع من تز 
يف بالدان، اليوم كاين أتخري يف اإلجناز خاصة احملور دايل كلميم 
طانطان وكاين أيضا ضعف دايل اجلودة، أان بغيتكم تبعثو جلنة 

املواد املستعملة يف هاد الطريق  .لتقصي احلقائق عن مدى جودة
 .السريع، شكرا السيد الوزير

 :ةيس اجللسةالسيد ر 

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف، ال. إذن نشكركم 
ثواي تكفيكم؟  8السيد الوزير احملرتم على حسن مسامهتكم، 

 .انتهى الوقت تفضلوا، ال
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السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

نوليو  كلنا غاديغري القضية دايل الغش واجلودة، ماشي عاو اثي  
 .مهندسني

 :السيد رةيس اجللسة

إذن شكرا لكم السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة، وننتقل إىل قطاع الصناعة واالستثمار التجارة واإلقتصاد 
الرقمي. السوال، من فضليكم السوال األول يف هذا القطاع، سوال 

النواب  عن إصال  ميثاق االستثمارات للسيدات والسادة
 .احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عبد اللطيف العيدي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير ابلنظر لألمهية البالغة اليت يكتسيها اإلستثمار يف 
إنعاش اإلقتصاد الوطين وخلق الثروة والقيمة املضافة وإحداث 

نمو الناتج الداخلي اخلام، فإننا نسائلكم ما مناصب الشغل وال
هي إسرتاتيجيتكم وإسرتاتيجية وزارتكم إلصال  جمال 
اإلستثمارات وإدماج املراكز اجلهوية لإلستثمار ضمن هذا اجملال؟ 
وما هي التدابري اليت تعتزمون اختاذها إلخراج هذا اإلصال  يف 

 .أقرب وقت ممكن؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .ا السيدة كاتبة الدولة مرحباتفضلو 

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد النائب احملرتم، إذن كنا كنعرفو أبن مناخ األعمال 
ين، البد ا على الصعيد الوطاليوم تغري على الصعيد العاملي وأيض

هناك أيضا من حتيني هذا اإلطار قانوي دارت الوزارة إجراءات 
يعين عديدة خالل السنوات األخرية منها اجملموعات ذات النفع 
اإلقتصادي، النظام األساسي للمقاول الذايت، إحداث الوكالة 
املغربية لتنمية اإلستثمارات والصادرات، إحداث وكالة التنمية 
الرقمية، تتميم مدونة التجارة فيما خيص توطني املقاوالت، هناك 

بتغيري  81.02جمموعة أيضا من املسامهات القانونية منها: 
املتعلق بشركات املسامهة، قانون  07.24وتتميم القانون رقم 

املتعلق بشركة التضامن،  4.22بتتميم وتغيري القانون  80.02
ة استثمار واللجن اجلهوية أيضا هناك إصال  املراكز اجلهوي

املتعلق  47.02املوحدة لالستثمار ابملصادقة على القانون رقم 
إبصال  املراكز اجلهوية اإلستثمار وإحداث اللجان اجلهوية 
املوحدة لإلستثمار، هاد القانون جا يف إطار اجلهود املبذولة الرامية 

ص ر إىل تشجيع اإلستثمار كما ذكر مت و دعم املقاولة وخلق ف
الشغل، خلق الثروة، وذلك أيضا من أجل جعل هاد املراكز 
 اجلهوية هي يعين كتحل حمل كافة اللجان احلالية املتداخلة يف تدبري
االستثمار، وابلتايل غتشكل إطارا واحدا لتقييم ودراسة ومعاجلة  

 .كل امللفات

كيفما أشرمت أيضا هناك ميثاق اإلستثمار اللي غادي خيرج حاليا 
 تبعا لتوجيهات السيد الرئيس، عملت الوزارة مبراسلة اللي مت

خمتلف القطاعات الوزارية واهليئات املعنية خالل يعين السنة 
املاضية، اليوم كنتكلمو على حصيلة اللي هي اليوم كمشروع هو 

، وذلك على ضوء 8102عند األمانة العامة احلكومة منذ يناير 
 .يةرات والقطاعات املعناملقرتحات اللي تقدمت هبا مجيع الوزا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب
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 :الناةب السيد عز الدين حليمي

 الرةيس،شكرا السيد 

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

طبعا البد يف البداية من أننا كنوهو ابجملهودات اللي قامت هبا    
عا واللي جزء منها شرتوا لو، طباحلكومة يف جمال دعم اإلستثمار 

البد من أننا نشريو فعال للمخرج دايل مناخ اإلستثمار، مناخ 
 41، طبعا الربانمج احلكومي فيه 21األعمال اليوم املغرب الرتبة 

املليار دايل الدرهم  38.2وهذا اشاء هللا ممكن، كذلك 
،  %1،4استثمارات أجنبية مهمة، الرتاجع دايل نسبة البطالة 

بعا ابلنسبة يعين للمراكز اجلهوية لإلستثمار مازال خص هداك ط
النصوص التنظيمية، وبغينا يف أقرب وقت ممكن، وكذلك ابلنسبة 

 .للتنصيب دايل هاد اللجان

ابلنسبة مليثاق اإلستثمار طبعا هذا يعين تدار فيه على حساب 
يعين الكالم دايلكم، يعين تدار فيه جمهود، فعال خاصو خيرج يف 

ألنه يعين القانون القدمي ما بقاش ساري املفعول وطبعا  قرب وقتأ
تسجالت عليه جمموع دايل املالحظات، وبغينا نديرو فيه جمموعة 

 .دايل اإلشارات اللي نتمناوا فعال التاخدوها بعني اإلعتبار

النقطة األوىل، البد من التقوية دايل اخليار الدميقراطي وربط 
ة دايل طبعا احملاربة دايل التبخيس واحملارباملسوولية ابحملاسبة، و 

 ..يعين إفساد الثقة يف املوسسات، كذلك البد من احرتام يعين

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، هل هناك تعقيب، تتفضلوا السيد النائب، تفضلوا

 :الناةب السيد حلسن حداد

 2السيدة كاتبة الدولة امليثاق دايل اإلستثمار طال انتظاره، راه 
نوات هادي معرفتش أان آش كنتايرو من بعد، داب اجلهوية س

خدات الطريق دايهلا، املراكزاجلخوية لإلستثمار موجودة، عالش  

كننتظروا؟ أان تنظن، تنتمىن أننا ما كنتظروش كذلك مدونة 
الضرائب ابش خترج عاد نديرو هاد، أان تنظن ميكنا خنرجو وإىل  

ا، ها من بعد ننعملوهكان شي يعين تعديالت ميكن لنا نعملو 
ولكن هذا راه مسألة كنتظروها املستثمرين على املستوى الوطين و 

 .على املستوى الدويل

 :السيد رةيس اجللسة

تعقيب إضايف آخر، السيدة كاتبة الدولة ردكم على تعقيب السيد 
 .النائب

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة واالستثمار والتجارة 

 :اخلارجية

أان تنشاطر صراحة رأي يعين السادة النواب احملرتمني على أساس 
أن امليثاق االستثمار كنتظروه مجيعا، كينتظروه يعين لبالد ككل،  
كينتظروه املستثمرين، وجاب حماور جديدة، ما كنتظروهش 

ي يعين حماور اللمطوال، وما غاديش نتظروه مطوال، كانت هناك 
هي مهمة اللي جا هبا هاد ميثاق لإلستثمار، الضماانت املمنوحة 

 ..للمستثمرين، التدابري النوعية

 :لسيد رةيس اجللسةا

شكرا، سوال عن ضعف شبكة االتصاالت واالنرتنيت ببعض 
املناطق للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .ائب احملرتمالدستوري، تفضلوا السيد الن

 :الناةب السيد إيدار أجنار

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس احملرتم،

 السادة النواب احملرتمني،
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 السادة الوزراء احملرتمني،

نسائلكم عالش ضعف شبكة  السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،
ااالتصال خاصة يف املناطق القروية رغم التزام دايل القطاع املكلف 

 . املادة؟ وشكراهباد 

 :السيد رةيس اجللسة

 .السيدة كاتبة الدولة تفضلوا

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد النائب احملرتم، أان كنقول أبن هذا قطاع حيوي ودائما 
احلكومة ملتزمة وغادي تبقى ملتزمة ماشي غري غري هاد احلكومة 
حكومات أخرى، ألن هذا خيار إسرتاتيجي دايل الدولة اللي 
التاجهات فيه، وهو أوال حترير هاد القطاع دايل االتصاالت و 

ر، رمبا  ين اجملاالت القروية هبذا األمأيضا ابلنسبة أليضا لربط يع
كان السوال على إقليم احلوز يعين بشكل أدق، كاين هناك أيضا 

منطقة قروية يف  811برانمج اللي كان تدار اللي هو إحصاء ل 
اللي فات الربجمة دايهلا  022اإلقليم دايل احلوز، كان هناك أيضا 

بقات واحد ، 022وأتمني التغطية اهلاتفية فيها على مستوى 
املنطقة اللي فيها مسالك قروية ابلنسبة يعين شوية صعيبة، أيضا 
هناك تدابري اختاذت على هذا املستوى وهو أنه صادقت اللجنة 
دايل تدبري دايل اخلدمة األساسية للمواصالت على تنفيذ 
املخطط الوطين للصبيب العايل والقاضي بتنفيذ برامج أخرى 

اصالت  املغطاة أو حتسني اخلدمات املو تتوخى تغطية املناطق الغري
ابملناطق اليت سبق لتغطيتها، سيتم أيضا من خالل يعين السنوات 
القادمة على تغطية املناطق القروية ككل غري املغطاة إبقليم احلوز 

منطقة قروية بشبكات اهلاتف النقال من  082والبالغ عددها 
دمات على ة واخلاجليل الثاي والثالث والرابع، وحتسني التغطي

 .املقدمة على مجيع األصعدة

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب، السيد النائب تفضلوا

 :الناةب السيد إيدار أجنار

شكرا السيدة كاتبة الدولة على اإلقناع دايهلا وعلى اجلواب 
دايلك، ولكن السيدة الوزيرة ما تنسايش أنه راه التنمية بدون 

اه ما كايناش، أنه راه كاينني انس يف العامل القروي اللي اإلتصال ر 
 ما قديناش نوصلو ليهم الطريق، على األقل نوصلوا ليهم

reseau  ابش يتواصلوا، كاينني اللي مها يف مناطق انئية وهها
اللي ميكن يكونوا استثمار للمستقبل وإستثمار احلايل، ولكن ما 

جيت وال كذا  ل الليعندومهش ابش يسوقوا، أنه التسويق داي
كاين عرب األنرتنيت، معندهومش االنرتنيت، واحنا يف هادي  ،

أو ال ما عنديش  8101وهاد االتفاقية تدارت تقريبا يف  8102
 ..اإلجناز طور احلقيقة ابلضبط، حلد اآلن مازال احنا يف

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف؟ من التجمع 
 . تفضلواالدستوري، 

 : ت ادبوعبد الرزاق اني  الناةب السيد

ل جبماعة سيدي يعقوب إقليم أزيالغياب اتم لشبكة اإلتصاالت 
يف كل من أكادير ايت اهلندي وآيت منصور وصورن، رغم ذهابنا 

 حدود إىل إىل الوكالة مبدينة بين مالل وراسلنا اجلهات بسطات
 .اليوم بدون شك، وشكرا السيدة كاتبة الدولة
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 :السيد رةيس اجللسة

ردكم السيدة كاتبة الدولة على التعقيب، أه ما زال، سي املالحي 
 .السيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :الناةب السيد حممد املالحي

 شكرا السيد الرةيس،

فعال السيدة كاتبة الدولة، كاين هناك ضعف يف الصبيب على 
املنطقة الشمالية من تطوان عرب واد الو اىل اجلبهة، يعين يف الوقت 
دايل الدروة كيكون إشكالية دايل التواصل، وهذا خصو يتعطى 
لو واحد االهتمام، ألنه انس اللي كيمكن يكونوا يف فصل 

 ..يع اإلمكانياتالصيف، خصهم، يعين، يتوفر هلم مج

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر، ال، تفضلوا 
 .السيدة كاتبة الدولة ردكم على التعقيبني

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 الرةيس،شكرا السيد 

أان كنقول أبن، كيف ما قلت يف األول هناك، يعين، هناك 
احلكومة عازمة على تغطية مجيع املناطق القروية بشبكة املواصالت 
وكنقولو أبن هذا فعال ورش اللي هو مهم جدا، ولكن كيتطلب 
أنه خصو شوية دايل الوقت ابش يكون هناك استكمال لكل 

ا يد مناطق أخرى من املغرب وحناملناطق واللي ذكرتوها، واللي أك
عازمون على هذه، يعين، على التزام دايلنا يف تغطية كل املناطق 

 .القروية واملناطق النائية يف اململكة، وشكرا

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السوال املوايل، سوال عن مواقع التجارة اإللكرتونية 
كي، تفضلوا ا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرت 

 .السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد سعيد بعزيز

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة احملرتمة، كما تعلمني أنه اليوم تطور التجارة 
اإللكرتونية فتح اجملال أمام اجلميع من أجل أنه غيوجل هلاد اجملال، 
أوال السرعة، اثنيا اإلمكانيات وبساطة الولوج وأيضا الوصلوا 
لواحد اخلدمات اللي هي أكثر تقدما، لكن اإلشكال اليوم 

 خرى داك التاجر الصرباي اللي كيتعاملاملطرو  على الواجهة األ
مع املستهلك أحياان كيكون اتجر ومهي، أحياان بنود العقد ال 
تنفذ على الوجه املطلوب املتعاقد بشأنه، أحياان البضاعة ما  
كتوصلش لألجل، واحد اجملموعة دايل اإلجراءات اللي كتجعل 

 ..املستهلك اليوم ضحية للنصب

 :اجللسة رةيسالسيد 

 .يدات والسادة النواب، من فضلكمالس

 :الناةب السيد سعيد بعزيز

 ..وهاد الظاهرة تتنامى إىل حدود أن هناك أرقام تتحدث عن

 :السيد رةيس اجللسة

 ..املتحدثون

 :الناةب السيد سعيد بعزيز

من العمليات هي عمليات نصب واحتيال  %31وجود حوايل 
فهاد املسألة، السيدة الوزيرة نسائلكم عن التدابري اللي غتخذها 
الوزارة من أجل التنفيذ دايل القانون والتنزيل دايل القانون 
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وأيضا األرقام واملعطيات اللي كاينة يف هاد اجملال،  30.12
 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .السيدة كاتبة الدولة، تفضلوا جوابكم

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد النائب احملرتم، فعال كنتافقو أبن هناك، يعين، تطور 
رتونية نا أن هذه التجارة اإللكعرفته التكنولوجيا واللي كيخول ل

اللي  8181تطورت بشكل كبري، هناك أيضا إسرتاتيجية دايل 
هي إسرتاتيجية اإلقتصاد الرقمي اللي غادي خيول لنا أنه يكون 
هذا الرقم يكرب بشكل سريع جدا، كاينني أرقام اللي ذكرهتم هنا، 

عين يوكاين أرقام أخرى اللي هي اإلستعماالت دايل األنرتنيت أو 
اك الدفع ابلبطائق البنكية، يعين، لالستهالك فهي بشكل كبري، هن

تدابري اللي إختذهتا الوزارة اللي منها اللي داخلة يف اإلطار القانوي 
هو خلق خلية لتتبع هذه اخلروقات اللي، يعين، كتوقع  30.12ل

لينا يف بعض األحيان يف بعض اإلنتهاكات أو اخلروقات اللي  
 تتبع هناك أيضا يعين فرض بعض العقوابت علىكتوقع، هناك 

هذه املواقع اإللكرتونية، ما كنقولش أبن هاد الشي كايف، هناك 
أيضا أمر اللي خصنا نتفامهو عليه كاملني هو أن هذا األمر  
كيستوجب تدخل مجيع القطاعات ومجيع الوزارات املعنية هباد، 

أيضا موقع  هناكيعين، تطبيق هذا القانون دايل محاية املستهلك، 
اللي كيخول  khidmat almostahlik.ma إلكرتوي وهو

 أيضا أنه هاد املستهلك

 

أو بعض األحيان املور د أنه يقد م الشكاية دايلو عرب هذه البوابة 
 .ألجل حبث مدخل

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا، تعقيب السيد النائب، ال، استنفذمت وقتكم، هل هناك 
 .تفضل ابقي تفضل

 :الناةب السيد سعيد بعزيز

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا على جوابكم، فقط أان اللي بغيت 
أنكد عليه هو أن الوزارة اليوم مدعوة إىل وضع وصالت إشهارية 
للمستهلك ألن املستهلك هو احللقة الضعيفة يف هاذ العملية، 

 ..وأيضا التأكيد على

 :السيد رةيس اجللسة

 هناك تعقيب إضايف؟ ال، إذن منر للسوالشكرا السيد النائب، هل 
املوايل سوال عن وضعية قطاع النسيج للسيدات والسادة النواب 
 احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد

 .النائب

 :الناةب السيد حممد بودس

 السيد الرةيس،

طاع النسيج قنسائلكم السيدة الوزيرة عن األزمة اخلانقة اليت يعرفها 
 .ابملغرب؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 . تفضلوا السيدة كاتبة الدولة
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السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيد الناةب احملرتم،

قطاع النسيج هو قطاع حيوي اللي كيساهم يف كلنا كنعرفو أبن 
اإلقتصاد الوطين، هناك خمطط تسريع التنمية الصناعية ل 

، اللي هو جاب شاملة كتضم التصدير والسوق 8104-8181
منظومات كلنا   2الوطين على حد سواء، كتزو د هذا القطاع ب 

 034من خلق  8181كنعرفوها كتمك ن هذه املنظومات يف 
مليار دايل الدرهم كرقم  01.4ل حتقيق ألف منصب شغ

 007معامالت إضافية بنسبة للصادرات، وهناك أيضا إقالع 
قاطرة يف إطار املنظومة الفعالة، هناك أيضا إلتزامات دايل الدولة 

، وهي دعم اإلستثمار املادي لصاحل قاطرة املنظومات 8181يف 
سمح ت الصناعية يف قطاع النسيج القبلي من أجل خلق منظومات

خبلق تكامل يف قطاع النسيج واأللبسة، تسهيل ولوج املناطق 
الصناعية عن طريق توفري مناطق صناعية خمصصة للكراء، توفري 
آليات لتمويل الشركات الصغرى واملتوسطة عن طريق خلق 
شراكات مع األبناك، تطوير السوق احمللية وكذا التقليص من حجم 

تياجات ج التكوين تتالئم واالحالقطاع الغري مهيكل وتفعيل برام
اجلديدة للقطاع، فقط بغيت نقول أبن هناك أيضا مت إطالق إجناز 
منطقة صناعية مبعايري دولية خاصة بقطاع اجللد املقارن مبنطقة 

 28عني الشكاك بضواحي مدينة فاس، يرتقب إجناز ما يزيد عن 
منصب شغل يف هذه املنطقة الصناعية،  8111مشروع إحداث أ

 .وديضا مت إنشاء خليتني تسهران على التنسيق ومتابعة تطبيق عقوأ

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :الناةب السيد حممد بودس

يف احلقيقة هاذ اإلجراءات اللي ذكريت ال رمبا   السيدة الوزيرة،
كتخص يال ه بعض الوحدات على املستوى دايل احملور املعروف 
طنجة القنيطرة الدار البيضاء، أما ابقي املغرب ما كاين والو من 
هاذ الشي، فبالتايل أان كنذكر على أساس أنه هاذ القطاع 

قر إىل بدائل يت تفتهوالعمود الفقري للتنمية اإلقتصادية للمدن ال
لإلقالع الصناعي على مستوى التشغيل والتصدير ضامن لفرص 

مقاولة منظمة   4111الشغل يف عدد من مدن اململكة، أكثر من 
كانت تنشط يف امليدان، اآلن العدد ال يتجاوز بعض املئات جلها 

و  8101تعيش أزمة مالية خانقة ومهددة ابإلفالس، ما بني 
ة شغل اللي مشات ما كاينش البديل، ألف فرص 021، 8102

غادي كنعطي مثال بسيط ما عنديش إحصائيات على مستوى 
املغرب ولكن كنعطي مثال بسيط على املستوى دايل واحد املدينة 

وحدة  43وحدة دايل اإلنتاج  43متوسطة اللي هي اتزة، كان ث
مليون درهم و  821فرصة شغل ما بني  2111دايل اإلنتاج، 

درهم كرقم معامالت سنوي ابلعملة الصعبة، هاذ مليون  31
 41فرصة للشغل أقل من  711وحدات يف  2العدد تقلص إىل 

مليون درهم، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة هل لدى احلكومة مقاربة 
 .جديدة لتدارك الوضع وجتاوز االزمة وإيقاف النزيف؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .رتمفضلوا السيد النائب احملشكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ ت

 :الناةب السيد عالل العمراوي

ما تيخفى على حد السيد الوزير راه املشاكل اللي كيعرفها قطاع 
النسيج واأللبسة، وخاصة يف مدينة حبال فاس اللي هو املشغل 

املشغل هذا اللي كاين واحد املكتب دايل الشغيلة  األساسي، هاذ
هو النقل دايل العمال والعامالت واخلصوصية وطبعا تيغطي على 
اخلصاص اللي كيعرفو النقل العمومي يف املدن دايلنا على العموم، 
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وهذا اخلصوصية د النسيج اللي كيخدموا ابلليل وكيخدموا 
نة واحد يوم كايابلسالسل وتيخصهم العمال يف نفس الوقت، ال

الدورية واحد السيف دايل واحد الدورية دايل وزارة النقل اللي 
داميا كتهدد هاد املوسسات هاد الدورية املقتضيات دايهلا غري 
قابلة التطبيق على األقل بشكل آي اليوم، اليوم هاد الدورية هذه 

-multi اللي كتطلب واحد االستثمارات كبرية هناك واحد
national دايل منصب شغل  8711يني ميشيوا حباهلم ابغ

هي شوف شحال 31مقسومة على  multi-national عند
من حافلة خصها تصاوب واش يف فاس ميكن هلا تقبل اليوم ألفني 

 و دايل la MUT حافلة جديدة، اليوم الناس دايل
CGEM تينتايروا من وزارة الصناعة أهنا توقف معهم.. 

 :السيد رةيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف آخر ؟ ال، ردكم السيدة كاتبة شكرا، 
 .الدولة على التعقيب اإلضايف

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 غري فقط للتذكري أن ابلنسبة يعين قصر أو قطاع النسيج يف بعض
  يف املغرب هذا رمبا فيه شوية حمايد شوية للصواب هو يعين املناطق

كيشمل مجيع جهات اململكة فقط غري بغيت نعطي بعض األرقام 
مشروع مبلغ استثماري  74سطات كاين -جهة الدار البيضاء 

-، جهة فاس 88322مليار أو مليون دايل الدرهم  0274
درهم، مليون دايل ال 321مشروع مبلغ االستثمار  00مكناس 

 -مليون الدرهم، جهة طنجة 083مشاريع مببلغ  7جهة الشرق 
سال، جهة مراكش -مشروع، جهة الرابط 30احلسيمة -تطوان 

ماسة كلها يعين منتشرة جبميع جهات -آسفي، جهة سوس -
 ..اململكة، اان متافقة معكم أبن هناك

 :السيد رةيس اجللسة

املناطق  ارية يف أراضيشكرا، السوال املوايل سوال عن املضاربة العق
الصناعية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، تفضلوا السيد النائب

 :الناةب السيد خالد الشناق

السيدة كاتبة الدولة احملرتمة، ماذا أنتم فاعلون للحد من ياهرة 
 املضاربة العقارية ابألحياء الصناعية ببالدان؟

 :لسةالسيد رةيس اجل

 .جوابكم السيدة كاتبة الدولة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السوال اللي هو مهم جدا، 
احلكومة واعية ابلعراقيل اللي هي كيشكلها هاد العقار أمام 
اإلستثمار ألننا كنعرفوا أبن يعين كيسبب النذرة دايلو يف الغالء 
دايلو، وهي ممارسات لألسف أهنا يعين كتمس ابإلستثمار يعين  

ة كانت حريصة على تزويد السوق كتفاقم هاد الوضع، الوزار 
العقاري جبيل جديد من الفضاءات تستجيب ملتطلبات 
املستثمرين والرهاانت التنافسية الدولية بكلفة تكون يف متناول 
املستثمرين هذا من جهة، مع حتديد نوعية ومساحة الفضاء 
بتطابق مع الطلب، أيضا جيب التصدي هلذه العراقيل قامت الوزارة 

 وذج أو بنوذ خاصة بتثمني البقع األرضية ابلعقود دفاترإبدماج من
التحمالت إبجناز املناطق الصناعية اجلديدة اللي غاحيد من 
مشاكل املضاربة، وأيضا تلزم املقتضيات املستثمرين ابلشروع يف 
إجناز املشاريع ويف بنائها يف جدول زمين حمدد مسبقا، وهناك أيضا 
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 ن اللي كتعمل على تفويتجلان حملية مشرتكة على التكوي
األراضي يف خمتلف املناطق الصناعية وفق املعايري الواضحة وإيال  
كان هناك إخالل إبحدى البنود السالفة الذكر كيرتتب عنه إلزام 
املستثمر إما أبداء الذعرية ابإلضافة إىل إلغاء تسجيل عقد بيع 

لبقع اليت ل البقعة ويتم أيضا نزع امللكية عن طريق احملكمة، ابلنسبة
 ..مت

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :الناةب السيد خالد الشناق

نثمن جمهودات الوزارة للحد من هاد الظاهرة اخلطرية، لكننا مع  
كامل األسف، السيدة كاتبة الدولة، موسسة العمران ما غادايش 
معكم يف نفس التوجه بصفتها هي املسوولة عن جتهيز وبيع 
جمموعة من املناطق الصناعية ابملغرب على سبيل املثال ال احلصر 
إقليم إنزكان آيت ملول مبنطقتيه الصناعيتني آيت ملول و اتسلة 

بقعة ال زالت خاوية على  043ابلدشرية إىل حدود اليوم أزيد من 
سنة، موسسة العمران توكد أبهنا ابعت   81عروشها ملدة تفوق 

إيال ابعت كل شي كما تقول عالش  كل شي مائة ابملائة ولكن
ما احرتماتش دفرت التحمالت اللي كيلزم املستثمر كما قلتم السيد  
كاتب الدولة مبدة حمددة إلجناز املشروع، أان غاجناوبكم عالش 
السيدة كاتبة الدولة، احملافظة العقارية توكد أبن هاد العقارات ما 

لي العقارات الزالت يف إسم العمران مع العلم أبن كاين بعض 
استطاعوا املضاربني حيولوها يف األمساء دايهلم يف خرق سافر 

سية  املصيبة والطامة الكربى ال للمقتضيات من دفرت التحمالت
كاتبة الدولة مها هاذ املستفيدون من هاذ العقارات اللي ال عالقة 

 femme de هلم ابإلستثمار، ابهلل عليكم واش مياوم أو
ménage دي يستثمرو؟ غادي يديرو اإلستثمار؟ أو حارس غا

هاذ الشي كيبني  التواطو دايل موسسة العمران مع املضاربني، هاذ 

الشي راه مصيبة خصكم تفتحو حتقيق أان أحتم ل مسوولييت فهاذ 
 .الكالم السيدة كاتبة الدولة

  :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن.. تتفضلوا السي اللب ار، 
 .فضلوا السيد النائب احملرتمت

 :عزيز اللّبار الناةب السيد

أوال ماذا أعدتت الوزارة إلجياد حلول سريعة  السيدة كاتبة الدولة،
راه  مكنس؟ اثنيا كتكميل للسيد النائب احملرتم-ملستثمرين فاس 

مشكل اليوم عويص املستثمرين يف نطاق احملافظة، اليوم هاذ 
من الناحية دايل  4و  3ألسابيع ودايل ا 3و  8سيستيم جديد 

فالبد من اإلسراع إلجياد حلول حملاربة املضاربني يف العقار 
الصناعي، يف حالة بغيتو حتققو وتشجعو تشغيل اليد العاملة 
وتنم يو اإلقتصاد اإلجتماعي فالبد من تطبيق كناش التحمالت، 
ألن بزاف دايل الناس كيستثمرو ولكن اللي كتضيع هي األرض 

السيد الوزير ها هو ذا معكم  l'article 28 ل البالد، أما منداي
ال بد من إعادة النظر الن الناس بقاو داب اليوم كي تيقولو ابلدارجة 
حبال ذاك املرا اللي هي ما متزوجة ما مطلقة الناس عشرات السنني 
دايل الناس االراضي واملمتلكات دايهلم وما تيستغل وش،وهنا نداء 

الوزير التعمري خصو جياوب على هاذ السوال إن شاء حىت للسيد 
 .هللا، شكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رةيس 

تعقيب إضايف آخر؟ ال، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة، من فضلكم 
 .السيدات والسادة النواب من فضلكم
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السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
القتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة واالستثمار والتجارة وا

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرةيس،

السادة النواب احملرتمني، احنا متفقني على املسألة وهي أنه هناك 
إخالالت يف هاذ األمر، وأان كنشكركم ألنكم ذكرمت هذا السوال 
وكيرتدد دائما على قبة الربملان، وأكيد أننا واعيني وملتزمني أبننا 

حلل  هذا املشكل ألنه كيضر ابإلستثمار وكيضر  غادي منشيو
ابإلقتصاد الوطين، وكنعرفو أبن هاذ املضارابت يعين فهذا العقار 
أو املناطق الصناعية إخالل لإلستثمارات وخللق فرص الشغل، 
واحنا متفقني معكم وأي إخالل سواء ابلنسبة يعين للسيد النائب 

لنسبة للجهات ماسة أو اب -احملرتم اللي من من جهة سوس
األخرى، فاحنا دائما عازمني على أننا نشوفو كل اإلخالالت 
وغادي إن شاء هللا يف القريب العاجل يكون هناك ردود إلن شاء 

 .هللا ابلنسبة هلذه األجوبة

 :اجللسةالسيد رةيس 

السوال املوايل سوال عن حتفيز املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
، رتمني من فريق األصالة واملعاصرةللسيدات والسادة النواب احمل

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :الناةب السيد هشام هرامي

 السيد الرةيس،

 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء،

 السيدات والسادة احملرتمون،

نسائلكم السيدة الوزيرة عن اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة 
غرى العمومية لفائدة املقاوالت الصيف تفسري مساطر الصفقات 

 واملتوسطة؟

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيد الناةب احملرتم،

متيزت عروض مواكبة املقاوالت الصغرية جدا بوضع الربانجمني إذن 
التاليني، هناك برانمج دعم اإلستثمار التنموي واللي هو استثمار 

 8منو املوجه لدعم مشاريع استثمار اللي كيبلغ السقف دايهلا 
دايل املليون دايل الدرهم لكل مستفيد، هناك أيضا برانمج حتفيز 

ة مالية وييفية تطوير النظام املعلومايت مسامهاملوجه لدعم العصرنة ال
مليون درهم لكل مستفيد، هناك  0.4حمددة يف السقف دايل 

أيضا عرض مواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة بربانجمني وهو 
برانمج الدعم اإلستثمار التنموي أو امتياز منح اإلستثمار تبلغ 

دايل  01 من االستثمار اإلمجايل حمددة يف سقف دايل 81%
املليون دايل الدرهم، وأيضا هناك الدعم التقين واألنظمة املعلوماتية 

 %21من أجل عصرنة وييفية املقاوالت منح التمويل كيوصل ل 
من كلفة اخلدمة، وهناك أيضا جيب التذكري أبن مغرب املقاوالت 
أطلق طلب مشاريع متعلق بربانجمي استثمار منو وامتياز يف دورته 

، هناك احلصيلة اإلمجالية لعملية دعم املقاوالت 8102لسنة 
، مواكبة املقاوالت 8102-8104الصغرى واملتوسطة ل 

 .0124الصغرية جدا واملتوسطة والصغرى متكنت من مواكبة 
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مشروع  0412مقاولة صغرية جدا وصغرية ومتوسطة، كتهم 
فردي، اإلستثمار املتعلق ابالنطالق والنمو والتحويل إضافة إىل 

مليار دايل  7.0مشاريع الدعم التقين، هذا استثمار إمجايل ب 
منصب شغل، هناك أيضا  74224الدرهم والتزام خبلق 

 تشخيص مت 8184إسرتاتيجيات توجهات اسرتاتيجيات يف أفق 
 ..لتطوير القدرة على احلصول على العمل حلول عملية

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا تعقيب السيد النائب

 :الناةب السيد هشام هرامي

السيدة الوزيرة ركزيت على كل ما هو استثماري ابلنسبة للمقاوالت 
من املقاوالت تلعب دورا  %21الصغرى واملتوسطة، كنعرفوا أن 

سبة  حتقيق التنمية اإلقتصادية وكذلك كتساهم بنإسرتاتيجيا يف 
كبرية يف التشغيل، لألسف الشديد السيدة الوزيرة العديد من 
املقاوالت الصغرى املتوسطة كتعلن اإلفالس دايهلا سنواي وذلك 
راجع لعمل املناخ واألرضية اللي غاتشتغل فيها، لذلك كنطالبوكم 

 %31د املقاوالت أيضا السيدة الوزيرة أنكم حتفزوزا وتشجعوا ها
من هاد املقاوالت الصغرى واملتوسطة كتشتاغل يف الطلبات 
العمومية كنقصد الطلبات العمومية يعين الصفقات العمومية يعين 
ونظرا لعدم الشفافية يف هاد الصفقات العمومية كنالحظوا أن 
بعض املوسسات العمومية كتعمل دفاتر التحمالت على املقاص 

أبن دفاتر التحمالت يعين ما كانقصدش امللفات  دايهلا وكنقصد
اإلدارية كنقصد امللفات التقنية واإلضافية، لذلك كنالحظوا أن 
دائما كتبقى هيمنة املقاوالت الكربى كذلك السيدة الوزيرة أن 
هاد املقاوالت أهنم كلهم كيشتغلوا يف قطاع اخلدمات الصناعة 

يرة اللي الية السيدة الوز التجارة واحلرف، أيضا ابلنسبة لقانون امل
لفائدة املقاوالت الصغرى املتوسطة مازال ما   %81خص أنه 

كيتفاعلش ابلنسبة لبعض املوسسات، كنالحظوا أن بعض 

املوسسات كتعلن إعالن طلبات العروض سنواي وما كتلتزامش 
، حبذا أن قانون املالية أنه يدعم هاد %81هباد املسألة دايل 

 ..لدعم هاد املقاوالت %41م تقريبا املقاوالت وخيصص هل

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال إذن السيدة  
كاتبة الدولة نشكركم على مسامهتكم القيمة وننتقل إىل قطاع 
إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة، مرحبا 

اجع القطاع سوال متعلق ابلرت  السيد الوزير، السوال األول يف هذا
املسجل يف السوق العقاري ببالدان للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من الفريق احلركي تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة غيثة حامتي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، يعرف السوق العقاري ركودا مل يسبق له مثيل، 
الوزير، عن اإلجراءات اليت ستتخذها احلكومة  نسائلكم السيد

 .للخروج من هذه األزمة ؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير تفضلوا

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

إلدخال السيدة النائبة احملرتمة واحد النوع من النسبية يف تقييم 
الوضعية دايل القطاع نعطيكم بعض األرقام هاد القطاع دايل 

مث كان  8108-8100العقار عرف واحد الدفعة مهمة يف 
 4واحد الرتاجع ابش يوصل ملستوايت طبيعية نالحظ منذ تقريبا 

كم الرتاجعي حبيث نعطي شهور واحد االنقالب دايل هاد املنحى
مبيعات اإلمسنت زايدة  8102أشهر األوىل دايل  3األرقام نسبة 

ألف منصب شغل إضايف،  02، %8، القيمة املضافة +% 7.2
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إذن   %3.4اجلديد دايل القروض العقارية + % 2.4اإلنتاج +
كاين واحد املنحى واحد املوشرات إجيابية، هذا ما كيعنيش أبن 

ابلفعل يف بعض األحيان كان واحد النوع من ما كاينش مشاكل 
الرتقب ألن النظام مبين على اإلعفاءات اجلبائية غادي يوصل 

، ولكن احنا جنتهد وهذا هو اخلط النايم 8181للنهاية دايلوا يف 
دايل خطة الطريق على تنويع العرض على تكثيف العرض على 

استفدت شي  ااملقاربة الرتابية وتكلفوا بعض الفئات اللي رمبا م
 .عامل القرويوال ابلشكل الكايف ابلربامج السابقة الطبقة الوسطى

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة تفضلوا

 :الناةبة السيدة غيثة حامتي

شكرا للسيد الوزير على هذه املعلومات، غريأن األزمة املوجودة 
نية ب كحاليا، ألن هناك حاالت ختفيض يف بناء اجملموعات الس

 08.7وهناك ختفيض يف املبيعات يف دراسات وطنية فيها  40%
ختفيض املبيعات، سواء ابلنسبة اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو  %

حىت الفاخرة، ويف كل مناطق اململكة، إذن رمبا جيب تقييم بعدا 
التحفيزات اللي تعطات هلاد العقار ملدة السنني والدراسة دايهلا، 

هي النتائج، واش كانت مزاينة وال ال، رمبا ابش نشوفو أشنو 
أعطى تقييم واضح وإجراءات منسجمة بني احلكومة، ألن ماشي 
غري القطاع دايلكم اللي خصو يدبر هاد امللف، بل قطاعات 
أخرى، رمبا إحداث مرصد وطين ملعرفة مثن األرض، ابش نكونو 

 يف ضد املضارابت العقارية، رمبا كذلك مراجعة تشديد األبناك
تقدمي القروض وتقليص اآلجال اللي تيقدمو فيها القروض، 
وضماانت الدولة اللي تتعطي للقطاع اخلاص رمبا خاصها تزيد 

مليون درهم، أخريا ابلنسبة القطاع  000فيها، هي تراجعت فيها 
اخلاص واألجراء اخلاصني، كاين هناك جمموعة من اإلجراءات اليت 

،  رمبا كاين عندان ابإلضافة إىل هذاميكنها أن تيسري إىل األمام، 

كاين عندان مراجعة السياسة اليت يعتمدها املكتب الوطين يف 
 ..التجزائت

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب؟ شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، هل 
هناك تعقيب إضايف؟ ردكم السيد الوزيريف ما تبقى لكم من الوقت 

 .إذا أردمت

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

إذن كما قلت، كاين موشرات إجيابية ولكن ينبغي اإلجتهاد 
ليكون واحد التطابق أحسن ما بني العرض والطلب على طريق 
أساسا املقارابت الرتابية، واستهداف بعض الفئات اللي رمبا 

 .د اآلنماستافداتش حل

 :السيد رةيس اجللسة

السوال املوايل، سوال عن إحداث وكاالت للتعمري ابلعامل القروي، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضلوا السيد النائب

 :الناةب السيد عبد اللطيف الزعيم

 السيد الرةيس،

مري وكاالت قروية للتعالسيد الوزير، نسائلكم عن ضرورة إحداث 
على غرار الوكاالت احلضرية لتبسيط مساطر احلصول على 

 .الرخص؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير اجلواب
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السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ائص ت اللي تراعي اخلصابلتأكيد العامل القروي يستحق مقاراب
دايلو، ال من انحية اهلياكل، ال من انحية القوانني وال طرق 
اإلشتغال، اللي نبغي نقول ليكم أبن يف الربانمج احلكومي كان 
واحد النقطة فيما خيص إعادة متوقع الوكاالت احلضرية، احنا 
بصدد التفكري يف خلق وكاالت تعمري جهوية، ولكن ابمتدادات 

ايت األقاليم وعلى الصعيد احمللي لنشجع التدبري العملي على صعيد
دايل القرب اللي تراعي اخلصائص، نبغي أنكد على واحد النقطة 
فيما خيص التخطيط، صعيب نفرقو ما بني العامل احلضري والعامل 
القروي، خص مقاربة إدماجية، خصوصا وحنن يف مراجعة 

 le plan  حدودالتخطيط احلضري مبعناه الضيق، ما نبقاوش يف
d'aménagement  ابملعىن الضيق، ويكون عندان واحد

اجملال دايل التخطيط أواسع اللي فيه العامل احلضري وكذلك العامل 
اجملاورالقروي، بغيت نقول أبن للوكاالت احلضرية اآلن، وخا 
مسيتها حضرية، عندها نطاق االختصاص دايهلا العامل احلضري 

بواحد العمل املهم يف العامل القروي من  والعامل القروي، وكتقوم
من حيث التغطية بواثئق التعمري، دراسة إعادة  حيث التغطية

اهليكلة، املساعدات التقنية واملعمارية، مث معاجلة كذلك طلب 
 ..الرخص مرة اخرى

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :مالناةب السيد عبد اللطيف الزعي

السيد الوزير، واش هاد العامل القروي اللي ما قديتوش تعطيوه حىت 
اإلسم يف هاد الشي دايل الوكاالت، حىت اإلسم جاكم قليل عليه؟ 
واش هاد العامل القروي السيد الوزير، اللي فهاد قبة الربملان، قليت 

دايل الساكنة اللي   %42ألف رخصة، وشوف  71تعطات 

شحال من رخصة تعطات فالعامل احلضري؟  كاينة فالعامل القروي،
أان متأكد غري الدار البيضاء تعاطت فيها أكثر من هاد العدد، 
هذا يعين أن اخلصوصية العامل القروي ال حترتم، الربامج دايل 
احلكومة دايلكم السيد الوزير، الربامج دايل الوزارة دايلكم، دعم 

حقها، دعم للساكنة دايل مدن القصدير ابش ما تبقاش ومن 
مليون، اشنو درتو للعامل  04مليون و 84دايل الديور دايل 

القروي؟ حىت جيي يسكن فاملدينة عاد متولو ليه ابش خيرج من 
مدينة القصدير، الناس تعاي يف العامل القروي، الولد ملي كيتزوج 
ما كيلقاش فني يسكن، عالش؟ ألنه داك املعايري، راه حىت العالقة 

 صعيب عليه ابش يتبثها ملي كيكون عندو أراضيدايلو ابألرض 
اجلموع وأراضي الكيش وأراضي أخرى. السيد الوزير، راه هاد 
احلكومة فشلت، وأان كنقول رمبا على أن العامل القروي كيصوت 

 ..يف واحد اجلهة كتعاقبوه

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ من فضلك السيد النائب، من 
رجاء اإلصغاء للمطرقة، املطرقة كتعرفو الدور دايهلا  فضلكم،

تناشدكم اهلدوء، السيد النائب من فضلك، السيدة النائبة من 
 .الصبا  وانيت كتذاكري وخليوان نسريو اجللسة

السوال املوايل، سوال عن سياسة احلكومة يف جمال تنويع العرض 
اإلستقاليل  يقالسكين للسيدات والسادة النواب احملرتمني، من الفر 

السيد النائب والسيد النائب، السيد النائب إيوا بزاف، السيد 
النائب راه حنا حتت القبة، السيد النائب، السادة النواب، السيد 
النائب املطرقة انشدتكم مرارا اهلدوء، وتكرر وال تنصتو إليها، هي 

 .ال تشبه مطرقة السندان ولكن هلا دورها

ال عن سياسة احلكومة يف جمال تنويع إذن السوال املوايل، سو 
العرض السكين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب
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 :الناةب السيد نور الدين رفيق

 السيد الرةيس،

السيد الوزير، التزمت احلكومة يف برانجمها ابلعمل على تنويع 
ن أجل تلبية حاجيات خمتلف الشرائح العرض السكين م

اإلجتماعية، من خالل برانمج السكن اإلجتماعي بكلفة 
درهم، وبرانمج سكن اجتماعي املنخفض التكلفة  841.111
درهم، وبرانمج سكن موجه للطبقة الوسطى، فإىل  041.111

 ختفيض العجز السكين ابلنسبة للفئات املستهدفة من أي حد مت
ق اآلن؟ وابلتايل تلبية حاجياهتا من السكن الالئهذا الربانمج حلد 

 . وأبمثان مناسبة يف متناوهلا. شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير

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

 للي كتستفد منفيما خيص الربامج ا شكرا السيد النائب احملرتم،
درهم،  041.111الدعم دايل الدولة حلد اآلن برانمج 

درهم، معذرة، الربانمج ابلنسبة للطبقة املتوسطة،   841.111
حبيث  841.111كاين إجنازات مهمة خصوصا فيما خيص 

حسنات يروف السكن دايهلا عن طريق هاد  441.111اآلن 
من  8102و 8108الربامج والعجز السكين اخنفض ما بني 

واهلدف دايلنا واحنا ماشني يف هاد  411.111ل  211.111
. يف املقاربة اللي عندان 811.111يوصل ل 8181الطريق يف 

للنهوض ابلقطاع أؤكد على املقاربة الرتابية، املسألة دايل الطبقة 
املتوسطة نشتغل اآلن يف العامل القروي ويف العامل، ويف احلواضر 

ملنعشني ن كنبحثو السبل ابش حقيقة حنتو انعطيو األمهية كبرية اآل
 املستثمرين ميشيوا يف هاد اجملال لتوفري واحد العدد دايل تسهيالت

تعمريية أساسا نبحث عن هاد املسألة مع املهنيني املعنيني، مث  
كذلك ابلنسبة للعامل القروي نوليه واحد األمهية كربى بغض النظر 

اء و هداك اإلجراء اللي جعلى أي اعتبار آخر من أولوايت تنفعل
يف قانون املالية األخري دايل ابلنسبة للسكن اإلجتماعي خنفضوه 

 ..كشرط  011ل 411ديك العتبة من 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب 
 .احملرتم

 :الناةب السيد نور الدين رفيق

العروض املقدمة من طرف الوزارة يف جمال شكرا السيد الوزير، رغم 
تنويع العرض السكين، فإن ذلك يبقى غري كايف مقارنة مع طلبات 
وحاجيات املواطنني الراغبني يف احلصول على سكن الئق كيضمن 
هلم العيش الكرمي، كما أن هذا العرض املقدم ال حيقق العدالة 

ن فيها، املداإلجتماعية واجملالية يف هذا القطاع حيث أن بعض 
عرض، فائض يف العرض، يف حني بعض املناطق كاين واحد 
اخلصاص كبري، وهنا ال بد اإلشارة العامل القروي، هو األكثر تضررا 
من اخلصاص املهول للسكن الفردي، وعلى الوزارة أن تعمل على 
توفري وإجناز مشاريع سكنية تستجيب حلاجيات الساكنة القروية 

ائي جرة حنو املدينة أو تلجأ إىل البناء العشو حىت ال تضطر إىل اهل
وما خيلف من آاثر سلبية على اجملال القروي، خاصة يف يل تعقد 
املساطر والقوانني من أجل احلصول على رخص البناء يف العامل 
القروي ونذكر من بينها الشروط التالية: التوفر على مساحة 

 ..ملوكةمن املساحة امل %8اهلكتار الواحد؛ بناء نسبة 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، إذن، السوال، آخر سوال 
يف هذا القطاع، سوال عن أتخري إعادة هيكلة بعض األحياء 
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الناقصة التجهيز للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
 .العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :عمة يهي الناةبة السيدة ان

 شكرا السيد الرةيس،

نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن األحياء الناقصة التجهيز و عن 
أتخري إعادة اهليكلة فيها وعن غياب التجهيزات واملرافق 

 .األساسية؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :التعمري واإلسكان وسياسة املدينةو 

هادي كذلك نقطة أساسية، وكنعطيوها أمهية كبرية مع العلم أن 
الفكرة دايلنا، أن ننتقلو من املقاربة اجملزأة للمدينة على األحياء 
الناقصة التجهيز وسط املدينة، ننتقلو من مشاريع يف املدينة إىل 

ذ اسة املدينة منمشروع مدينة متكامل، األرقام، فيما خيص سي
مليار درهم، أتهيل املدن واألحياء  44اتفاقية  032 8108

الناقصة التجهيز، والتدخالت دايل الوزارة يف، مع شركاء آخرين، 
الطرق التجهيزات دايل القرب، املساحات اخلضراء، الساحات 
العمومية بنتائج ملموسة، كانت بعض اإلشكاالت هاد احلل كثرة 

عدم احرتام كل واحد اإللتزامات دايلو يف إطار املتدخلني، رمبا 
ايل ابلقضية د االتفاقيات، كذلك بعض اإلكراهات املتعلقة

العقار، كذلك بعض األمور اللي خص يقومو هبا اجلماعة الرتابية 
يف بعض األحيان ما كيقوموش هبا وتتمشي للتعطيل، هاديك 

 les arrêtésواثئق التعمري وعاألقل هادوك
d'alignement  ديك القرارات دايل االصطفاف، كذلك رمبا

التنسيق حنا ما ميكنش لنا ندخلو إذا ما كانش التطهري، هادي  

كلها مشاكل مطروحة، حنا جنتهد ابش ندخلو الصرامة أكرب فيما 
خيص التتبع دايل األشغال وتنفيذ اإلتفاقيات، ال فيما خيص 

 laجال. واحرتام اآلاجلملة وال فيما خيص التكلفة وال فيما خيص 
qualité معركة يومية. 

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة أو السيد النائب تفضلوا

 :الناةب السيد مصطفى احليا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

د الوزير كنقولو للسي  أشكر السيد الوزير على اإلجابة دايلو، ولكن
أن هاد التأخر اللي كيوقع يف إعادة هيكلة األحياء الناقصة 
التجهيز، ماشي السبب دايلو دائما هو كثرة املتدخلني وعدم التزام 
املتدخلني. ألن كاين مشاريع اللي املتدخل األساسي فيها هو 
 وزارتكم السيد الوزير احملرتم، ولكن نظرا لضيق الوقت كنعطي مثال

واحد على هاد التأخر، على واحد املشروع اللي كان من املفروض 
، مث يكمل يف املرحلة الثانية 8104-8103يتنجز على مرحلتني 

، ابقي إىل اليوم ما كملش، ما وصل خحىت للنص 8104ف 
يف اإلجناز دايلو، وهو مشروع إعادة هيكلة وإدماج منطقة 

 041 ه املسامهة دايلكماهلراويني الشمالية السيد الوزير، هذا في
مليون دايل الدرهم يف املبلغ  831مليون دايل الدرهم من أصل 

اإلمجايل، يعين أن الوزارة دايلكم هو الشريك األساسي يف 
املوضوع، ال طرق تصاوابت كاملة، تصاوب واحد القسط منها 
فقط، ال إانرة عمومية، ال تطهري، ال مرافق األساسية يل خصها 

اللي هي مرافق عندها عالقة ابلصحة وعندها تصاوب، يعين 
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عالقة ابلشبيبة والرايضة وعندها عالقة كاع القطاعات احلكومية 
املعروفة، يعين حىت هاديك املرافق ما دارت شي، وهذا أشكال  
كبري السيد الوزير ينبغي اإلهتمام به وينبغي إعطاء، راه ماشي 

 ..فقط

 :السيد رةيس اجللسة

النائب. هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد شكرا السيد 
 .الرئيس

 :الناةب السيد توفيق كميل رةيس فريق التجمع الدستوري

 السيد الرةيس،

، السيد الوزير، التجربة أثبتت أبن التأخري كينتج عليه عدة مشاكل
وأمهها أن مثن التكلفة اللي تيكون يف الدراسة كيضاعف 

ثال كندكر دوار سيدي أمحد وكيصعاب التطبيق دايلو، خري م
 بلحسن يف سباتة ابلدار البيضاء، اللي بيهم الساكنة دايلو كتعاي

وكأهنم ليسو مبواطنني مغاربة، اليوم كيتعاملو فحال إىل دور 
 le plan الصفيح، إعادة إقطان دور الصفيح، اليوم جا

d'aménagement  اجلديد ما خداش بعني اإلعتبار هاديك
ي صناعي، إذن ما املصري دايل هاديك الساكنة وحطو ح

الساكنة، اليوم موسسة العمران كتسهر على هذا املشروع، غادين 
بواحد البطء ثقيل والساكنة كتنتظر املصري دايهلا، اللي حلد 
الساعة ما كاينش يقدر يعطيها أشنوالنتيجة دايهلا، اليوم  

ي من لكيهددوهم، واش ابهلل عليكم السيد الوزير، واحد الناس ال
ومها كيسكنو فهاديك املنطقة، اليوم كنجيو كنخرجوهم  0241

كلم على مدينة الدار البيضاء، وهاد الشي ماشي معقول،   71
غادي نراسلكم السيد الوزير على هاد املوضوع ابش تعطيوان 
األسباب دايل التأخر، ألن ما ميكنش هاد الساكنة تبقى تعاي، 

 .وشكرا

 

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد أمحد برجية

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، هل هناك تقييم حقيقي هلاد النموذج من الربامج 
دايل إعادة اإليواء وإعادة اإلسكان وإعادة اهليكلة؟ حلد اآلن ما  

األحياء كاينش. إيال كانت هاد التجربة دايل إعادة هيكلة 
الناقصة التجهيز مزاينة، أودي راه ابقني دور الصفيح كاينني 
بزاف، وأحياء عشوائية بزاف اللي نديرو هلا إعادة اهليكلة، ولكن 
أان متأكد أبهنا فاشلة، وما عطاتش النتائج دايهلا وينبغي نقطعو 

هاذ املقاربة اللي كاينة وهاذ املتدخلني اللي قليت على  معاها ألن
أرض الواقع راه مكاين، كاين االتفاقية االوىل اللي فيها دوار 

دواوير  2"سيدي امحد بلحسن" و"اهلراويني" و"املكانسة"، وابقى 
أخرى ما كايناش يف الدار البيضاء، كيفاش غادي نفكو هاذ 

 .هاذ الشي راه خصو يوقف doncالشي، 

 :السيد رةيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال، إذن السيد الوزير إذا       
 .أردمت الرد على التعقيبني اإلضافيني

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

كتطرحو بعض احلاالت، غدا عندان اجتماع فيما خيص       
حي ابلدار البيضاء، اإلشكال اللي يف  78عادة اهليكلة دايل إ

ابيل هو أن مل ي اتجتي تدير إعادة اهليكلة، كيفاش غتدوز 
 les الطريق؟. وخص الناس ساكنني يف وسط الطريق، خص

arrêtés d'alignement  تديرهم اجلماعة ابش نبداو
 انشتغلو. كاين بعض اإلشكاالت، خصنا نشوفو كيفاش نعاجلوه
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ونتعاونو عليها، وفيما خيص التقييم العام هلاذ الربامج راه كاين 
يوم نتناقشو بعمق هاذ  04واحد اللجنة غتجتمع من دااب واحد 

القضااي اللي ابلفعل يف احلقيقة مهمة، ولكن ما تنفيش أن يف 
 .بعض األحيان خص مراجعة دايل واحد العدد املقارابت

 :السيد رةيس اجللسة

السيد الوزير على حسن مسامهتكم، ويال امسحتوا، شكرا       
إما أستأذنكم أن ننتهي من األشغال عاد نصليو، وال نتوقف عشر 

 .دقائق فقط ألداء صالة الظهر 01دقائق، نتوقف 

 :السيد رةيس اجللسة 

إذن ننتقل إىل  01دقيقة عوض  04إيال امسحتو نواصل أشغالنا  
قت نائب احملرتم احنا حددان الو القطاع املوايل احنا شوف السيد ال

دقيقة وحنن ملزمون كاين البث ألن كتجي  04دقائق دااب  01يف 
األخبار من بعد وإذا مل تلتزم احلكومة أو النواب فهذا خيصهم إذن 
إذا مل جيب أحد، سنمر مبعىن احلكومة غائبة، إذن نعم ال واش 

احنا  يرجاء تقال للذين للذين مل حيافظوعلى الوقت أو ال عند
دقيقة، ما كاين ابس األعراف عند االنكليز احناعندان  02أضفنا 

 le droit القوانني مضبوطة حتقيق ايك السيد النائب
cutumier  العرب ما داخالش يف القانون فني هي هاد

احلكومة؟ إذن ننتقل نواصل أشغالنا وننتقل إىل القطاع املكلف 
زمن ال عن التحكم يف الإبصال  اإلدارة و ابلوييفة العمومية سو 

اإلداري الفعلي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
 .األصالة واملعاصرة تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، تعاقبت وتوالت جمموعة من الربامج اإلصالحية 
لدعم وأتهيل اإلدارة العمومية إال أن النتائج كانت خميبة لآلمال 

وعن هذه الوضعية. نسائلكم السيد الوزير عن الوضعية الراهنة 
لإلدارة املغربية وما يشوهبا من اختالالت خصوصا فيما خيص 

رفق للزمن اإلداري يف إطار ختليق املاالستثمار والتدبري الفعلي 
 .العمومي عفوا

 :السيد رةيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير، تفضلوا مرحبا بكم

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

 شكرا السيد الرةيس،

حملدد لى هذا السوال، املرسوم املنظم اشكرا السيدة النائبة احملرتمة ع
كيحدد أايم العمل   8114ألايم وساعات العمل املرسوم دايل 

 2من االثنني إىل اجلمعة ومواقيت العمل من  4يف األسبوع يف 
ونصف مع نصف ساعة لوجبة الغذاء وساعة ألداء  4ونصف إىل 

أ دصالة اجلمعة وهاد الضوابط ال حترتم متفق معاك ال حيرتم مب
استمرارية املرفق العام بذريعة كل هاد املواقف هادي إذن ما 

ي القانوي اإلطار املرجع ندخلوش يف التفاصيل، لكن القانون يعين
والتنظيمي وضع واحد العدد دايل التدابري ملواجهة هاد الظواهر 
دايل التغيب الغري مشروع عن العمل فرتب واحد العدد دايل 

 ساطر التأديبية والعقابية وحىت اإلقتطاعاإلجراءات الردعية وامل
والتعويضات واألجور دايل أعوان الدولة ودايل املويفني يف 
اجلماعات احمللية إىل غري ذلك، لكن تبني أن هاد الشي هذا كله 
ما كافيش واآلن احنا بصدد املراجعة، املنظومة كلها دايل تدبري 

يه من قبل مبا ف الزمن اإلداري مبا فيه وهذا شيء مل يكن واردأ
حتميل املسوولية للمسوول التسلسلي املويف ألن املويف ملي  
كيتغيب بطريقة غري مشروعة عن العمل يتعرض للعقوبة وحنن 
نعلم أن كل املويفني مرتبني يف مصاحل أو أقسام أو مديرايت إذن  
كل مصلحة أو قسم أو مديرية عنده رئيس، فال ميكن للرئيس أن 
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عن حاالت انفالت وهدر للزمن اإلداري، يتواطأ وأن يسكت 
 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، ما قلتموه صحيح هناك إمجاع شبه إمجاع أن الوضع 
العام داخل أغلب اإلدارات العمومية هو التسيب وهدر الزمن 
اإلداري، البطء والتماطل يف خدمة املواطنني، السيد الوزير، كما 

ري قلتم القانون املرجعي صحيح أنه فيه عقوابت وفيه تدابري وفيه غ
أنه حلد الساعة على حد العلم دايلنا مل يتم تفعيل هاد األخالقيات 
دايل املهنة دايل املويفني العموميني، السيد الوزير، ندعوكم من 

 إىل حماسبة املسوولني وحماسبة من خيل هبدر الزمن، هاد املنرب
حماسبة الكل، رغم اخلطاابت امللكية السامية اليت وضعت 
تشخيصا سريراي للوضعية الصحية لإلدارة رقم التقارير الرمسية 
الوطنية والدولية، السيد الوزير، بعيدا عن املزايدات بغينا إدارة 

، ة أولوايهتا خدمة املواطنمواطنة، خدومة، حديثة جتعل يف مقدم
املرفق العام حق دستوري مكفول للجميع، السيد الوزير، السيد 
الوزير، بغينا القطيعة مع عبارات ومن أمثال اابك صاحيب عفى 
هللا عما سلف، املواطن املغريب مازال كينتظر التطبيق الفعلي ملا 

وربط  ،جاءت به الوثيقة الرمسية فيما خيص التخليق، املرفق العام
 املسوولية ابحملاسبة، بغينا ما تبقاش حرب على ورق، بغينا الشخص

املناسب يف املكان املناسب، بعيدا بغينا انس يتقاوا هللا يف خدمة 
هذا الوطن العزيز بكل مسوولية وحرفيةومهنية وكفاءة كفى وكفى 

 ..السيد الوزير من هدر

 

 :السيد رةيس اجللسة

 هناك تعقيب إضايف؟ إذن فيما تبقىشكرا السيدة النائبة، هل 
 لكم من الوقت ما كاينش تعقيب إضايف؟

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

السيدة النائبة احملرتمة، نبقاوا يف نطاق السوال اللي هو هدر الزمن 
عناه مشى أبعد من املواقيت دايل اإلداري، التشخيص اللي وض

 .االلتحاق واالنصراف للمرفق العام

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سوال عن العدالة األجرية يف الوييفة العمومية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممود إمري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس،

السيد الوزير، يعترب إصال  الوييفة العمومية من األوراش اليت 
فتحتها احلكومة احلالية ويعترب موضوع العدالة األجرية من أهم 
اإلشكاالت اليت تعاي منها هذه املنظومة على اعتبار أن ضمان 

للسلم ولألمن  العدالة األجرية من شأنه أن يشكل صمام أمان
اإلجتماعي، عن اإلجراءات العملية واخلطوات اإلجرائية اليت قمتم 

 هبا لضمان العدالة األجرية نسائلكم؟

 :السيد رةيس اجللسة

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

شكرا، أوال ينبغي اإلقرار أبن منظومة األجور يف املغرب تطورت 
يف السنوات األخرية بشكل كبري جدا، حبيث أن كانت هناك 
تدابري ملواجهة اهلشاشة يف الوييفة العمومية من خالل ترسيم 
املوقتني واملياومني وسحب وحذف السالمل الدنيا، كذلك أن 

فزة عمومية يعين عرف واحد القاملعدل دايل األجور يف الوييفة ال
درهم وأيضا ال ميكن أن ننسى  7211درهم إىل  4211من 

أبن املراجعة داألوضاع املادية داملويفني ذوي الدخل احملدود يف 
أجور وتعويضات كبار املسوولني يف املناصب  املقابل مل تراجع

مل تراجع، وهذا ما ساهم يف تقليص الفوارق  0223العليا منذ 
 األجور الدنيا واألجور العليا، لكن إختالالت كاينة، ما بني

اجمللس األعلى للوييفة العمومية، اجملالس األعلى للحساابت يف 
التقرير دايلو على الوييفة العمومية وضع نفس التشخيص اللي 
وضعناه يف الوزارة، وهو أن تعدد اهليئات واألنظمة األساسية 

اوت  لتعويضات خلق واحد تفوتعدد أنظمة الرتقي وتعدد أنظمة ا
كبري يف منظومة األجور والرتقي، وابلتايل فضمان العدالة األجرية 
ال حيتاج فقط إىل تدابري أو إجراءات لكن حيتاج إىل مراجعة شاملة 
للوييفة العمومية، وكاين هناك رؤية عرضت على احلكومة وحنن 

 .بصدد تدقيق اإلجراءات املرتتبة عنها وشكرا

 :اجللسة السيد رةيس

 .تعقيب السيد النائب، تفضلوا

 :الناةب السيد حممد الطويل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس،

 حقيقة الطر  دايلنا هلاد املوضوع يف فريق العدالة السيد الوزير،
والتنمية هو مرتبط بواحد املشكل حقيقي عندو عالقة مبوضوع 

منو إصال  نظام  أمشل، هو موضوع إصال  اإلدارة ويف العمق
الوييفة العمومية، اللي ال زلنا ننتظر املشروع دايل القانون دايل 
الوييفة العمومية، ألن القانون اللي بني يدينا أصابه ما أصابه من 
االهرتاء والتقادم وافتقاد الوحدة ال املنهجية أوال االنسجام 
التشريعي، يف العمق من هاد اإلصال  كاين إصال  منظومة 

جور، خبالف ما تفضلتم به يف اإلجابة هو أن هاد املنظومة األ
هادي تتعرف واحد اجملموعة دايل اإلختالالت أقرهتا أكثر من 
دراسة، وأكثر من تقرير، بعض التقارير هذه أقربت نتائجها 
وأخفيت خالصاهتا حىت قبل من الوالية اللي مضت، ألن التوصية 

ذه الذي أوصى مبراجعة ه دايل اجمللس األعلى للوييفة العمومية
املنظومة والكفاءة اإلختالل البني الظاهر الواضح األبرز اللي هو 
االختالل بني األجور العليا واألجور الدنيا ، يف الدول النامية 
وامسح يل اللي حترتم نفسها شي شوية، التفاوت ما بني األجور 

ل كال يتجاوز مخس أضعاف، يف حني أنه يف سياقنا املغريب مع  
مرة، وهاد األمر تيولد، مع   81وال  04األسف يكاد يتجاوز 

 ...كل األسف، نوع من اإلحباط والغنب النفسي عند املويفني

 :السيد رةيس اجللسة

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

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رةيس 
 :كومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العموميةاحل

 شكرا السيد الرةيس،

السيد النائب احملرتم، ال ميكن اختزال مشكل هباد التعقيد اللي 
هو العدالة األجرية يف اهلوة بني األجور الدنيا واألجور العليا يف 

سنة  81مرة يف  82الوييفة، غري صحيح، اهلوة تقلصت 
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صعوبة الستقطاب الكفاءات العليا لرئيس  األخرية، اآلن كاين
قسم أو مدير، ميكن هاد الشي كاين يف قطاع آخر ماشي يف 

 .الوييفة العمومية

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، سوال آخر، آخر سوال أين يف هذا القطاع، 
سوال عن محاية األرشيف اإلداري للسيدات والسادة النواب 

 .لتجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائباحملرتمني من فريق ا

 :الناةب السيد عبد الرمحان حريف

 .بسم هللا

 السيد الرةيس،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نسائلكم السيد الوزير احملرتم، حول تفعيل قانون األرشيف 
 وتنظيمها؟للحفاظ على الواثئق اإلدارية وصيانتها 

 :السيد رةيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير، تفضلوا

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

هذا سوال رمبا ألول مرة يطر  يف هاد  شكرا السيد النائب احملرتم،
ا لو، األرشيف مهم جداجمللس وكنشكركم على، نظرا األمهية داي

ابلنسبة للذاكرة الوطنية، ذاكرة الدولة واملرافق دايهلا، وهو أيضا 
مهم ابلنسبة لتفعيل واحد احلق يف احلصول إىل املعلومة، احنا 
عندان قانون واللي انتما سامهتو يف اإلعداد دايلو ويف املناقشة 

اطن من و دايلو داحلق يف احلصول على املعلومة ال ميكن متكني امل

احلصول على املعلومة، بال ما يكون عندان واحد اإلطار دايل 
تدبري املعلومة من خالل األرشيف ودايل التحيني دايهلا والرتتيب 
والتصنيف دايهلا، لذلك فاملشرع جعل هاد املوسسة دايل أرشيف 
اململكة ضمن املوسسات اإلسرتاتيجية، وكاين هناك قانون، وكاين 

قانون داحلق يف احلصول على املعلومة يف املادة هناك التقائية، 
، ألزم مجيع اإلدارات واملوسسات ابش تكون عندها موارد 00

بشرية، وتكون عندها هياكل لتدبري املعلومة ولتدبري األرشيف يف 
 السنة املاضية أصدره خمتلف املراحل دايلو، كاين هناك مرسوم

ل الدولة السيد رئيس احلكومة حيث مجيع اإلدارات داي
واملوسسات على أن تتعاون مع أرشيف اململكة من أجل ترشيد 
هاد اآللية دايل حفظ األرشيف والواثئق اليت توجد يف حوزة 

 .اإلدارة، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضلوا

 :الناةب السيد عبد الرمحان حريف

السيد الوزير احملرتم، نعترب أن أهم القوانني اليت أصبحت تتوفر 
املتعلق  22.22عليها بالدان ضمن ترسانتها القانونية قانون رقم 

ابألرشيف وذلك مل له من دور حيوي سواء يف احلفاظ على ذاكرتنا 
اجلماعية أو احلفاظ على الواثئق اإلدارية وصيانتها وتنظيمها 

يا ال تجابة ملتطلباهتم لكن السيد الوزير عملخدمة للمرتفقني واس
زالت العديد من املصاحل اإلدارية واملوسسات العمومية مل تلتزم 
مبقتضيات هذا القانون رغم استكمال الرتسانة القانونية املتعلقة به 

لذلك البد من التأكيد على األمهية البالغة يف  8104منذ سنة 
ية احلفاظ على الواثئق اإلدار تفعيل هذا القانون الذي من شأهنا 

وصيانتها ملا له من أثر إجيايب على عمل اإلدارة وشفافيتها، السيد 
الوزير احملرتم، كما نود أن نثري االنتباه إىل وجود جمموعة من 
القوانني رهني بتفعيل هذا القانون كقانون احلق يف احلصول على 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

33 

صفة يف باملعلومة من خالل حفظ املعلومة بصفة عامة واألرش
 ..خاصة، لذا جيب على احلكومة حث

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال إذن السيد الوزير إذا أردمت 
 .اثنية 04الرد على التعقيب فيما تبقى لكم من الوقت 

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رةيس 
 :لعموميةاحلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة ا

يف نطاق املهام األفقية والتنسيقية املنوطة هبذه الوزارة يف رمضان 
من السنة املاضية ابلضبط مجعنا الكتاب العامون د مجيع الوزارات 
مع السيد املدير العام ملوسسة أرشيف املغرب من أجل تقدمي دليل 
يوجهون اإلدارات كيف تدبر هاد املرفق دايل األرشيف العام 

 .م خالل هاد السنةوسنجمعه

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزيرن ونشكركم على حسن أو على مسامهتكم 
القيمة يف هذه اجللسة وننتقل إىل القطاع املكلف ابلصناعة 
التقليدية واالقتصاد االجتماعي السوال األول سوال عن تعطيل 

 بإنشاء بعض جممعات الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النوا
 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة تفضلي

 :الناةبة السيدة مباركة الصفا

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة نسائلكم عن األسباب اليت سامهت يف تعطيل بعض 
 .منشآت جممعات الصناعة التقليدية؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الدولة، تفضليتفضلوا مرحبا السيدة كاتبة 

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيدة النائبة على السوال، أوال ابلنسبة ملوضوع أنتم تعرفون 
موضوع اجملمعات جممعات الصناعة التقليدية هي تدخل يف أن 

إطار دعم هاذ كتابة الدولة مشاريع البنيات التحتية واجملمعات 
يعين دائما تتم يف إطار شراكة ما بني الفاعلني احملليني وما بني 
الوزارة وابلتايل فبالنسبة لنا هناك تتبع ألن يعين عملية اإلجناز 

ة تكون بعض العراقيل املرتبطة ابلدرجتكون يف الوقت أحياان 
 .األوىل ابلعقار

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة

 :الناةبة السيدة مباركة الصفا

السيدة الوزيرة، هاد التخصص كيبقى التخصص دايلكم وابلتايل 
هاد املشاكل دايل العقار واملشاكل دايل الشركاء أنتما خصكم 

هاد الشراكات فعلى سبيل نعطيك  ضبطها قبل ما أنكم ديرو
 3النموذج دايل اجملمع الصناعة التقليدية إبقليم كلميم حوايل دااب 

سنني وال حياة تنادي، كنعرفو مجيع أنه جممع واحد كاين يف شارع 
املسرية أكل الدهر عليه وشرب، نزيد نضيف ابللي أن الربامج 

واد نون  جهة كلميم  8107حىت  8112اللي كنتو ديرويعين من 
كانت مشرفة وكان دائما حتصل على املراتب األوىل من انحية 
اإلبداع إىل غري ذلك، وابلتايل هاد األخطاء وهاد املشاكل انتما  

 .كتحملو املسوولية دايهلا ولكم واسع النظر
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 :السيد رةيس اجللسة

لسيدة  ا هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، جوابكم ردكم على التعقيب
 .كاتبة الدولة

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرةيس،

أوال كنظن أن املبدأ دايل أن تتم عقد اتفاقيات بني الشركاء هذا 
 اع، واحنا كنعتقدوا وكنعتربوا أبنهو املعمول به يف هاد القط

الشراكة هي مهمة ألن موضوع الصناعة التقليدية ما كايهمش 
فقط الوزارة الوصية، ولكن كذلك املتدخلني والفاعلني احملليني، 
احنا قمنا هاد العام بواحد العملية دايل التتبع لكل املشاريع اللي 

اللي فيها  اريعهي اتبعة لوزارتنا وحاولنا نوقفوا على بعض املش
اللي فيها  04مشروع تقريبا  011تعثر ووجدان أنه من مجلة 

بعض الصعوابت وهاد الصعوابت نتيجة هاد التشخيص الداخلي 
جزء   04اللي دراتو األطر دايل الوزارة مشكورة بينات أنه هاد 

كبري كيما قلت مراتبط ابلعقار وجزء آخر مرتبط بطبيعة الشركاء، 
السيدة النائبة، اجملمع دايل املسرية هو من ابلنسبة لكلميم، 

اجملمعات اللي تعرضت لإلصال  وأان شخصيا زرته وفيه حركية 
مهمة وفيه صاغة وفيه معلمني كبار اللي كنعتزوا ابلعمل اللي  
كيقوموا به وكنأكد أن اليوم املوضوع دايل البنية التحتية هو 

ملسوول عن عين اموضوع كان يعين حلد الساعة كيتدبر أبن الرأي ي
تنفيذ املشروع هو من احملليني، ولكن مستقبال إنشاء هللا احنا يف 
إطار إعادة التفكري ألن تتبع تنفيذ املشاريع ما يكونش فقط من 
طرف الفاعلني احملليني ألن ضرر الصعوابت اللي وقعات خاصة 
عند بعض اجملالس اإلقليمية، من جهة أخرى مجيع الزايرات 

 ..لي تنقوموا هباامليدانية ال

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، السوال املوايل سوال عن سياسة 
احلكومة يف جمال دعم اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، تفضلوا السيد 

 .الرئيس السي حممد مالل

 :الناةب السيد حممد مالل

 كرا السيد الرةيس،ش

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري اليت 
اعتمدهتا احلكومة لدعم اإلقتصاد اإلجتماعي بشكل عام، 

 .وخاصة التعاونيات املتواجدة ابلعامل القروي؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .تفضلوا السيدة كاتبة الدولة جوابكم

نقل الدولة لدى وزير السياحة والالسيدة مجيلة املصلي، كاتبة 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا السيد النائب احملرتم، موضوع اإلقتصاد اإلجتماعي كما ال 
خيفى عليكم هو موضوع مهم، اليوم يشكل أحد الرافعات 

بة ى املستوى احمللي واجلهوي، ابلنساألساسية للتنمية خاصة عل
لنا أهم ورش اشتغلنا فيه هو وش إخراج إسرتاتيجية جديدة تليق 
مبستوى تطلعاتنا مجيعا كمغاربة وكفاعلني هباد القطاع اللي اليوم 
نسبة مسامهته يف الناتج الداخلي اخلام ال زالت ال ترقى إىل 

ل عندان مازا مستوى يعين ما نطمح إليه، كذلك مستوى أنه اليوم
 81يف املغرب عدد املتعاونني ابلرغم أن عدد التعاونيات مرتفع 

ألف ال زالت  411ألف تعاونية، ولكن عدد املتعاونني أكثر من 
يعين ضعيفة مقارنة مع اإلمكاانت الطبيعية اليت نتوفر عليها ومع  

 ..كذلك اإلمكانية البشرية
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 :السيد رةيس اجللسة

 .احملرتمتعقيبكم السيد النائب 

 :الناةب السيد حممد مالل

شكرا لكم السيدة كاتبة الدولة على اجلواب دايلكم، لكن كذلك  
كما تفضلتم، فهاد القطاع له دور مهم كرافعة للتنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية لكن السيدة كاتبة الدولة كما تفضلتم كذلك هاد 

موعة من جمالقطاع حيتاج حقيقة إىل دعم من احلكومة ألنه يعاي 
اإلشكالية خاصة فيما يتعلق ابلتسويق تسويق سواء التسويق على 
املستوى اخلارجي وال على املستوى الداخلي، وكذلك ولوج هاد 
التعاونيات للقروض البنكية فهو شبه مستحيل، كذلك التكوين 
واملواكبة يف جمال اإلدارة والتسيري، وكذلك خلق نوع من اإللتقائية، 

الدولة، بني هاد القطاع ألنه قطاع أفقي ميكن أن  السيدة كاتبة
خيلق الثروة وميكن كذلك أن خيلق فرص شغل كثرية ، إذا ما 
استطاعت احلكومة أن ختلق هاد اإللتقائية بني هذا القطاع 
والقطاعات األخرى كالسياحة والتكوين املهين وكذلك اجلماعات 

فاقيات عة من اإلتالرتابية، مث السيدة كاتبة الدولة وقعتوا جممو 
وأعطيكم مثال اإلتفاقية اليت وقعت مع جملس جهة مراكش 

 ..آسفي

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا للسيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيدة 
 .النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة مينة الطاليب

 شكرا السيد الرةيس،

كل يات والدعم لالدعم خللق أنشطة مدرة للدخل والدعم للتعاون
أشكال اإلقتصاد التضامين واإلجتماعي بطريقة متساوية للجميع 

ة االجتماعيهذه هي املقاربة الناجعة من أجل احلد من الفوارق 

وحتسني أوضاع الفئات املعوزة واحلفاظ على كرامتها عوض املقاربة 
 .اإلحسانية اليت ال تكون هلا إال مساعدة موقتة وهلا لألسف

 :س اجللسةالسيد رةي

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال، ردكم 
 .على التعقيبني السيدة كاتبة الدولة

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

أوال موضوع كيف ما يعين متت اإلشارة هذا  السادة النواب،شكرا 
اقتصاد اجتماعي هو اقتصاد تتحقق فيه االلتقائية بني العديد من 
الفاعلني يف إطار هاد االلتقائية بني خمتلف الفاعلني واللي اليوم  
كنشتغلو عليها يف إطار تنزيل اسرتاتيجية برامج العمل اللي احنا 

عمل رحلة دايل اإلجناز دايهلا مع الشركاء برامج المقبلني اليوم يف امل
وكذلك من خالل عقود الربانمج اللي غادي تكون اللي غنحرصو 
من خالهلا على ضمان االلتقائية بني خمتلف املتدخلني من جهة، 
وكذلك على اجلواب على اإلشكاالت الثالثية اللي هي التكوين 

نة مبادرات  يق، اليوم كايويعين عن طريق املواكبة والتمويل والتسو 
كاينة برامج مع يعين جمموعة من التعاونيات إىل عمل اللي فيه 
نوع ماشي احرتايف إىل تعاونيات احرتافية بل أكثر من ذلك أن 
التعاونية ألهنا اليوم القانون كيعرفها كمقاولة إىل مقاوالت واللي  

ق يكتستاطع فعال أهنا حتول إىل مقاوالت قوية قادرة على حتق
التنافسية واليوم بالدان تتوفر على إمكانيات مهمة خاصة املوارد 

 .الطبيعية

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، آخر سوال يف هذا القطاع سوال عن يروف العيش الصعبة 
اليت يعيشها الصانع التقليدي الفردي للسيدات والسادة النواب 
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لنائب سي ا من الفريق احملرتم فريق العدالة والتنمية تفضل السيد
 .مسعودي

 :الناةب السيد مجال مسعودي

 شكرا السيد الرةيس،

نسائلكم السيد كاتب الدولة عن اسرتاتيجية الوزارة من أجل 
 .حتسني يروف العيش دايل الصانع التقليدي الفردي؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا السيد النائب، هو الصانع التقليدي ما ميكن إال نقولو أنه 
احللقة األساس، احللقة األساس اليوم يف الصناعة التقليدية يف 

ابليد دي ابإلمكاانت اللي كيتوفر عليها و املغرب هو الصانع التقلي
املاهرة اللي من خالهلا كيستطع حيول مواد بسيطة إىل منتجات 

 .تقليدية ومنتجات فنية ذات قيمة عالية

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :الناةب السيد حممد أوري 

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة، يف البداية البد أن نثمن اجملهودات 
دايلكم السيدة الوزيرة وطموحكم الكبري إلحداث نقلة نوعية يف 
هاد القطاع، وبغيت نشكركم ابخلصوص يف تقدمي هاد احلصيلة 
املرحلية هباد الشكل هذا اللي بغات تسهل التواصل مع املوسسة 

ومع عموم املهتمني، كذلك بغيت  التشريعية ومع الفاعلني
نشكركم يف إطار هاد العمل دايلكم يف إطار هذا القطاع نثمنكم 

الذي سيعترب ثورة  41.07على إعداد هاد املشروع دايل القانون 
تشريعية يف قطاع الصناعة التقليدية والذي سيمكن من النهوض 
 أبوضاع الصناع التقليدين خصوصا الفرادى منهم، فيما يتعلق

ابلتغطية الصحية وابالستفادة من نظام املعاشات، موازاة مع هاد 
اجلهود املعتربة البد من تقدمي بعض املالحظات وبعض املقرتحات 
السيدة الوزيرة احملرتمة للنهوض أبوضاع هاد الفئة هادي البد من 
أتهيل احملالت دايل الصناع التقليديني نفرضو االهتمام به ألن  

اد ضيقة فيها اهلشاشة ال تليق بكرامته، وهبكيعيشو يف حمالت 
املناسبة كنطلب منكم السيدة الوزيرة ابش هتتمو ابلسوق دايل 
الصناعة التقليدية يف مدينةاترودانت هو سوق كبري ونوعي وحيتاج 
إىل أتهيل نطلب منكم أن تقومو إبعادة أتهيله واملسامهة يف 

ول ك صعوبة الوصأتهيله، كذلك مسألة غالء املواد األولية كذل
إىل التمويالت بدون فائدة وبدون ضماانت وكنبغني ابش ننطلب 
منكم ابش تدرسو التجربة دايل جهة سوس ماسة املتعلقة بنموذج 
خلق مجعية امسيتها سوس مبادرة اللي كتقدم قروض بدون ضمانة 

 .وبدون فوائد

 :السيد رةيس اجللسة

ولة ردكم كاتبة الدهل هناك تعقيب إضايف؟ ال. تفضلوا السيدة  
 .على التعقيب

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

هو فعال   شكرا السيد النائب احملرتم على تثمني هاد اجملهودات،
ال انون املرتبط أبنشطة الصناعة التقليدية واللي حتاليوم صدور الق

على الربملان موخرا، واللي كنتظروا أن جملس النواب يكون واحد 
 التفاعل إجيايب وسريع مع هذا القانون، ألنه فعال هذا القانون يعترب

واليوم غادي يعطي   قانون إطار هلاد القطاع وأتخرت لعقود،
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 مبستوى الصناعة التقليدية يف واحد النوع واحد الطفرة نوعية
غادي يساهم يف تطوير وأتطري  بالدان، وأن هذا القانون كذلك

القطاع، واحنا كنعرفوا أن الصناع التقليدين اللي هم أساس 
 حمتاجني أننا نبنيو عندهم أكثر من سامهو يف بناء البنيات التحتية

ن نبنيو عندهم واحد الفكردايل التكتل أل اللي كنشتغلو فيها
وما   دير،يساهم يف التص الصانع التقليدي بوحدو اليوم ما يقدرش

يقدرش فعال تكون عندو قدرات تنافسية كبرية، يف بناء واحد 
غادي يساهم  العقلية دايل التكتل إما عرب تعاونية، إما عرب مقاولة

يف حل العديد من املشاكل، يف مقدمتها مشاكل املواد 
درة خدمناها يف إطار الصويرة، ومع صناع احنا اليوم املبا  األولية،

يستاجبو للعملية دايل التعاونية، فاستاطعو اليوم أهنم غادي يوجلو 
لإلستفادة من مادة العرعار عرب السمسرة بشكل منظم مع املياه 
والغاابت، املوضوع دايل التمويل وهذا ميكن له يتكرر يف العديد 

يع ليوم احنا بصدد تشجموضوع دايل التمويل، فعال ا  من املدن،
مبادرات دايل القروض ألن كاين أشكال متنوعة ولكن البد من 
مراعاة قدرة الصانع اللي ما عندوش قدرة على الضمانة وما 

 مرتفعة، فاليوم كاين عندوش قدرة على الرسوم اللي كتكون
ا يف فمبادرة سوس، التشجيع هل تشجيع هلاد املبادرة اللي كاينة

ات من أجل توفري عرض مناسب لتمويل مشاريع العديد من اجله
 .الصناع

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا للسيدة كاتبة الدولة على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. 
هذا  األول يف واحلكامة، السوالوننتقل إىل قطاع الشوون العامة 

القطاع سوال عن مآل السجل اإلجتماعي املوحد ورقم التعريف 
الفريد لكل فرد للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 

 :الناةبة السيدة ميمونة أفتايت

جناز بشغف كبري إ اإلجتماعية، نرتقبأفق العدالة  شكرا، يف
الدعم وإعادة  السجل اإلجتماعي املوحد وذلك إبرساء منظومة

توزيع الثروة، مث التضامن املوسسي مع فئات يف وضعيات الفقر 
وهو   مىت سينجز هذا السجل املهم للتفرغ ملا هو أهم،  واهلشاشة.

تعبئة التمويل الكايف لشبكات الدعم اإلجتماعي اإلجتماعي؟ 
 .شكرا

 :رةيس اجللسة السيد

  .السيد الوزير مرحبا، تفضلوا للجواب عن السوال األول

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

احلمد هلل اللي املغرب وضع واحد احلد لواحد التبدير على املستوى 
برانمج  032اإلجتماعي. كتعرفو بلي املغرب اليوم فيه تقريبا 

م. زيد انسجام بيناهت اجتماعي، مفرقني بني القطاعات وما كاينش
الفوضى فهاد اجلانب ما ميكن  املقاصة، هادعليها صندوق 

مع األسف السجل   هاد السجل،يتوضع هلا حد، إال يف إطار 
تيطلب وقت طويل، غتكون التجربة إن شاء هللا يف السنة املقبلة 

الرابط زعري ومن بعد غادي تتعمم يف املغرب، ابغني  يف اجلهة
نستعجلو به ولكن ما ميكنش، هذا عمل تقين ضرورة من 

زعري   إذن التعميم غادي يويل بعدا التجربة دايل الرابط  الربجمة،
 .شاء هللا إن

 :السيد رةيس اجللسة

 .تفضلوا السيد النائب تعقيب
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 :الناةب السيد نوفل الناصري

اللي جاء على لسانكم وكنوهو  السيد الوزير كنثمنو هاد الشي
هباد التوجه اإلجتماعية اللي طبع العمل دايل احلكومة، أييت هاد 

لعميقة ااملشروع كيفما قليت السيد الوزير يف إطار إعادة اهليكلة 
والشاملة دايل الربامج والسياسات الوطنية يف جمال 

 قليت سيودي إىل مأسسة حقيقية واحلماية، واللي كيفما الدعم
اللي  برانمج 041للحماية اإلجتماعية وحتقيق اإللتقائية بني هاد 

ذكريت السيد الوزير، هاد السجل غيمكنا السيد الوزير أننا تكون 
موثوقة وحمينة ذات اجلودة خلريطة عندان واحد معرفة دقيقة 

اللي كاين على املستوى الوطين، واملقصد   واملهمشني الفقراء
األمسى دايل هاذ ا التسجل هو أننا ابلفعل نوصلو نضمنو أن 
ذاك الدعم املايل املباشر يوصل جلميع الفقراء واملهم شني يف أي 

 4رتحو قمنطقة من املناطق دايل البالد، فلهذا السيد الوزير كن
 :دايل مقرتحات

أنكم تعتمدو بعض املعطيات تكون دقيق وموضوعية  :أوال
وإستعمال التقنيات التكنولوجية ابش ضبطو احلاالت املمكنة 

 دايل االزدواجية، وكذلك احلالت دايل الغش احملتملة؛

خص اإلشتغال بشكل دقيق على اإلطار القانوي والتنظيمي  :اثنيا
لني للتسجيالت ابش تدققو العالقة مع املتدخ دايل الوكالة الوطنية

 احلكوميني بصفة دقيقة؛

حاجة السيد الوزير خصكم تديرو شي معايري استفادة  :اثلثا
تستهدف الطبقات املتوسطة وديرو هلا شي استهداف هاذ 
الطبقات املتوسطة ابعتبارها أهنا صمام األمان وأهنا املستهلك 

 ..الرئيسي يف بالدان

 

 

 :اجللسةيس السيد رة

هل هناك تعقيب إضايف على هاذ السوال؟ السيد الوزير ردكم 
 .على التعقيب

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

شكرا، نعطيو هي منوذج دايل الرميد، ماشي ابلضرورة الفقراء اللي 
ش اللي كيستافد وما عندو  ما عندهم والو اللي كيستافدو، كاين

احلق يستفد، هذا منوذج، وكذلك اهلدف هو التغطية الصحية 
وابغني منشيو للتغطية اإلجتماعية، ألن مع  %21توصل واحد 

األسف كاين واحد الشرحية اآلن غتمس ها الشيخوخة وما عندها 
داخلني يف واحد الربانمج اجتماعي  تقاعد ما عندها والو إذن

جل هو اللي غيكون املفتا  فعال ابش يكون فيه قوي، وهاذ الس
 .شوية دايل العدل، شكرا

  :السيد رةيس اجللسة

إذن ننتقل للسوال األخري يف هذا القطاع سوال عن حصيلة 
اقتصاد الريع، نعم ما كاينش تعقيب إضايف، صايف السيد  حماربة

النائب إذن سوال عن حصيلة حماربة اقتصاد الريع، سوال عن 
حماربة اقتصاد الريع للسيدات والسادة النواب احملرتمني من حصيلة 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب تفضلي السيدة 
 .النائبة احملرتمة مرحبا

 :الناةبة السيدة مرمي واحساة

 شكرا السيد الرةيس،

سوالنا اليوم يتمحور حول حصيلتكم يف حماربة  السيد الوزير،
 كلشي كيتكلم عليه غري هو أن األمر ما بقاش  اقتصاد الريع واللي

فقط كيتعلق ابملأذونيات املمنوحة للشركات واألفراد من أجل 
استغالل املقالع وال النقل واللي هو فعال مشكل حقيقي ألن 
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املتضرر الكبري من هاذ الشي كامل هو املواطن اللي كيخدم و 
لكن و  يدمر واملستفيد هو شخص اللي ما بذل حىت شي جمهود،

املشكل احلقيقي هو أن الريع يف املغرب بدا كياخذ أشكال 
متعددة، ول ينا كنلقاو الريع اللي هو مسكوت عنه، واليوم بغيت 
نتكلم على املويفني األشبا  الذين ينخرون جسد اإلدارة املغربية 
واملالية العمومية للدولة، كذلك االمتيازات اللي كيحصلو عليها 

ة غريهم، حىت ول ينا كنتكلمو على الال عدالبعض املويفني دون 
بني املويفني دايل الدولة، الريع كذلك يشمل اإلستفادة من 
الصفقات العمومية بطريقة غري مشروعة والتحايل على القانون 
لكي تستفيد جهة معينة، كذلك يشمل التقاعدات السمينة اليت 

 رحيصلون عليها بعض األشخاص ضاربني عرض احلائط، الشعا
الذي لطاملا تبجحو به اللي وهو األجر مقابل العمل، السيد 
الوزير، أمام هذه التناقضات وبعيدا عن أي مزايدات ماذا أنتم 

 .فاعلون؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .تفضلوا السيد الوزير جوابكم

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة 
 :واحلكامةاملكلف ابلشؤون العامة 

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيدة الناةبة احملرتمة،

مع األسف كون هاذ الشي جا يف السوال الكتايب، مكتوب غادي 
جنيبولكم اجلواب على حالة حباهلا، ألن السوال دايلكم نسألكم 
عن حصيلة احلكومة يف جمال حماربة اقتصاد الريع واش غتوج د؟  
كنتو تكتبو هاذ الشي ابش يكون ساهل ابش جنيولألجوبة دقيقة، 

ع كاين قانون كاين دفرت أنت كتكلمي على املقالع املقال
التحمالت اآلن كاين تقرير على البيئة كاينة جلنة هاذ الشي 

عندي  بلنا، املكتمتجاوز إيال عندك شي حاالت خاصة جيبيها 
و هاذ القانون، إيال   مفتو ، التقاعد راه قانون ديري مقرت  يغري 
كاين شي حاالت آريها ولكن تتكلمي بصفة عامة ما ميكنش 

 .جناوب بصفة عامة، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة

 :الناةبة السيدة مرمي واحساة

لتهرب فيكم دائما اإجابتكم زعما تعهدان  إيوا زعما السيد الوزير،
عن جوهر السوال، وأنكم متشيو دائما أنكم متررو مغالطات للرأي 
العام هذا سوال كيما توصلتو به حماربة اقتصاد الريع بصفة عامة، 
وما تقدمت به عطيتك أان مناذج متعددة وبغيتك أان اليوم ماشي 

ام جتي تعطيين مزايدات وتبقى تقول ليا هتضرة خاوية، تعطيين أرق
عطيين موشرات عطيين شنو درتو، ماشي جتي وتبدا تقول ليا ال 
واه عطيين سوال كتايب، إيال ما كنتش أان اليوم داخل هاذ القاعة 
نتوجهو ليكم أبسئلة اللي هي داخلة يف اإلختصاصات دايلنا اللي 
هي املراقبة دايلكم عالش احنا كاينني هنااي؟ عالش جينا؟ اليوم 

 .زير عطيين ابملوشراتأان تنسولك السيد الو 

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا، هل هناك تعقيب هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، إذن رد كم 
 .على التعقيب السيد الوزير تفضلوا

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

كاين   أحزاب ريع، شكرا، إيوا رمبا تيقولو البادئ أيلم، راه كاين
برملانيني ريع، كاين رؤساء اجلهات ريع، كاين رؤساء جمالس ريع، 
راه الريع السياسي، الوزراء جاو ابالنتخاابت واالنتخاابت املغاربة 
عرفو كي مرات عرفو الناس كي مرات االنتخاابت وعرفو اآلن 
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 اللي كيغو ت على الريع مولود ابلريع، أما احنا خد امني ابلقوانني
إيال كان شي حاالت جيبوهم، قلنا احنا البيبان دايلنا مفتوحني 
وإيال كاين حاالت خاصة جيبوهم، احنا إيال كان ريع أان معك 
حناربوه، ولكن ابلكالم العام هذا ما خد امش ألن ما عطتينيش 
ملف معني ابش جنيب لك جواب معني، تصنت يل هاذ الريع، 

 .بالد وهذه موسساتريع التقاعد هاذي قوانني دايل ال

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مسامهتكم، وننتقل إىل 
القطاع املكلف من فضلكم على حسن مسامهته ابلعكس بالش 
ما بغاش السي خالد حسن املسامهة غري املسامهة، إذن غري 
املسامهة السيد الداودي، إذن من فضلكم ننتقل إىل القطاع 

لتنمية املستدامة، السوال األول يف هذا القطاع سوال املكلف اب
عن إجنازات احلكومة لتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لسنة 

، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 8131
 .والتنمية، تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد عمر امحني

 شكرا السيد الرةيس،

أهدافا مبثابة  8131التنمية املستدامة لسنة لقد تضمنت خطة 
رؤية جديدة تروم حتقيق الرخاء واملساواة والعدالة، لذا نسائلكم 
السيدة كاتبة الدولة عن إجنازات احلكومة لتحقيق هذه اخلطة 
ومدى استهداف األقاليم ذات الطبيعة دايل العامل القروي واجلبلي 

 .وشكراومنها إقليم ميدلت وتزنيت وبين مالل؟ 

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .تفضلوا السيدة اجلواب مرحبا السيدة كاتبة الدولة، تفضلوا

 

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

 شكرا السيد الرةيس،

ه راهنية الذي لشكرا السيد النائب احملرتم على طر  هذا السوال، 
ا ابلفعل بالدان، احلمد هلل، اليوم عنده وطنية ودولية كبرية جدا

ة، تتصدر طليعة البلدان اليت ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية املستدام
حكومة وقطاعات جمتمع مدي وقطاع خاص، حقيقة كاينة واحد 
الدينامية يف البالد ممكن تشاهدوها من عدة موشرات لتنفيذ 

تنمية املستدامة ألن بالدان عندها اإلطار قبل أن تعتمد أهداف ال
األمم األمم املتحدة أهداف التنمية املستدامة، وانتقلت من األلفية 
ألهداف التنمية املستدامة بالدان اعتمدت يف إطار القانون مبثابة 
ميثاق للبيئة والتنمية املستدامة اللي كيحد اللي كيقضي على أن 

للي  لإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اتكون لنا إطار وطين
اليوم عندان واحد احلصيلة مشرفة كحكومة، يف، يعين، لتنفيذ هذه 
األهداف يف إطارها الوطين مع كذلك اشتغال احلكومة على إطار 

 .8131خاص لتنفيذ األهداف األممية أجندة 

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضل

 :سيد حممد مرزوقالناةب ال

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرةيس،

هودات يف البداية ال بد أن نثمن وننوه ابجمل السيدة الوزيرة احملرتمة،
اليت تبذهلا بالدان وما حققته يف جمال التنمية املستدامة، ونسجل  
كذلك ابرتيا  اجملهودات اليت تبذلوهنا السيدة الوزيرة على هاد 
القطاع وكذا الزايرات امليدانية اليت تقومون هبا، ومن بينها زايرة 
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قابل ال بد أن نسجل جمموعة من إقليم بين مالل موخرا، ويف امل
 :التحدايت وجب العمل لرفع رهاانهتا وأمهها

وفاء احلكومة بتحقيق األهداف املوجهة للقطاع، كما  :أوال
جاءت يف الربانمج احلكومي، وذلك بتفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية 
للتنمية املستدامة، املطلوب اآلن السيدة الوزيرة هو اإلسراع يف 

امل، إذا أردان أن ننتقل إىل اإلقتصاد األخضر الشامل، التنزيل الش
خمطط عمل قطاعي معدة ابإلضافة إىل خمطط أفقي  80هناك 

يتعلق ابألداء املثايل للدولة، إذن اشنو خص دااب؟ خص العمل 
والتنفيذ، بغينا فعال من الدولة تعطي منوذج وتعطي القدوة يف 

دام، يف  النقل املستجماالت البنيات األساسية، يف املباي، يف
املشاريع الكربى كاملغرب األخضر، التسريع الصناعي وغريها، كما 
جنحت يف اإلنتاج بغينا كذلك تنجح يف املواكبة دايل التنمية 

 ..املستدامة

 :السيد رةيس اجللسة

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

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

حقيقة أان أمتىن أن أنيت إىل اللجنة ونتحدث عن هذا املشروع 
الطمو  الواعد الكبري، الذي ال ميكن أن أخلصه يف دقيقة أو 

نة هو اللج دقيقتني، اليوم احلكومة عندها إطار احلكامة اللي
اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة، تشتغل على إطار خاص ألهداف 
التنمية املستدامة، املخطط الوطين أو األفقي ملثالية اإلدارة احنا 
يف طور تنزيله، جمموعة الوزارات منها كتابة الدولة للمستدامة 
املستدامة بدات ابلنقل املستدام أي حبيث أننا عندان اليوم سيارات 

ضراء، بدينا أبننا نشتغلو على النجاعة الطاقية يف اإلدارة، خ
 ..الوزارة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، السوال املوايل أو األخري، سوال عن مآل مشاريع مطار  
النفاايت النفاايت ببعض املناطق للسيدات والسادة النواب 

 .ماحملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب احملرت 

 :الناةب السيد بوسلهام الدي 

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة احملرتمة، نسائلكم عن مآل مشاريع مطار  للنفاايت 
 بعدد من املدن املغربية؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

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

السيد النائب احملرتم، اليوم حصيلة احلكومة نوعية فيما يتعلق 
 بواحد التحول خص تديرو بالدان فيما يتعلق بتحول يف

Paradigme  حبيث أن اليوم كنتكلمو على خمطط اللي
دايل  2غادي، إن شاء هللا، يوصل أللف منصب شغل، اليوم 

يف إطار األشغال وأخص ابلذكر بين  02شتغل، املراكز هي ت
 مالل، بوجدور، طنجة، القنيطرة، احلسيمة العيون، بوجدور

مكناس، خنيفرة، تزنيت، الداخلة وهادو مدن أان زرهتا واطلعت 
ميدانيا على األشغال وعلى واحد التحول اللي غادي يكون إن 

 8102ن م شاء هللا يف واحد الورش كبري اللي ابإلضافة إىل أننا
مطر  قدمي للمركز للتثمني فيما يتعلق  84سنحول  8184ل 

بتطوان وتركيزت والصويرة واحلاجب وطنطان والرحامنة واتزة 
والعرائش وسيدي قاسم وسطات واشتوكة آيت هبا ووزان وسيدي 
إيفين، صفرو، الراشيدية، زاكورة، تنغري وقلعة السراغنة وجرادة 

ويل هت، والصفقات يف طور يعين حتهادو املخططات املديرية انت
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اإلعتمادات على أساس أن هاد اجلماعات أو جمموعة اجلماعات 
 ..متشي تطلق الصفقات ابإلضافة إىل

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :الناةب السيد بوسلهام الدي 

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة عن تفاعلكم اإلجيايب مع السوال، 
ية التوضيحات الواردة جبوابكم ما تنختلفوش معكم، السيدة وأمه

الوزيرة، حول األهداف املسطرة واإلسرتاتيجية املتابعة للقضاء على 
آفة بيئية اللي حمدقة بعدد من املدن املغربية، حبواضرها وحميطها 
القروي وتنتمنوا، السيدة الوزيرة احملرتمة، اجملهودات اللي تتبذهلا 

اد املضمار غري أن تكرار هاد السوال فهاد القبة من احلكومة يف ه
طرف السادة النواب هو انبع من واحد املعاانة اللي تتعيشها واحد 
العدد دايل اجلماعات سواء حضرية أو قروية اللي تتفتاقر ملطار  
حديثة ترتاعي احلفاظ على البيئة وتتحافظ على الصحة العامة 

ر ال احلصر تنذكر نبغي نذكللمواطنني، هنا على سبيل الذكر 
املشكل اللي مازال مطرو  يف الدار البيضاء، اخلميسات، سال، 
القنيطرة، ذكريت السيدة الوزيرة ولكن مازال املشروع ما كاينش 
مازال هو حرب على ورق منذ عشرات السنني لذلك، السيدة 

 ..الوزيرة احملرتمة، ال بد أنكم

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيدة النائبة احملرتمةشكرا، هل هناك 

 :الناةبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 

 

 :السيد رةيس اجللسة

ال ما بقى لكمش الوقت ال ابقي ابقي تفضلي تفضلي كان 
 .عاطيكم الوقت اللي قبل

 :الناةبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

السيدة كاتبة الدولة احملرتمة، سبق يل سألتك حتت هاد القبة عن 
مع مآل مطر  الفنيدق اللي كيضم املطر  دايل العمالة ككل، 

الفنيدق اللي كتنباعث منه رائحة كريهة، كذلك  -عمالة املضيق
كنبغي نسألكم على مطر  طنجة، مدينة طنجة الكربى اللي اليوم 

ن ائحة الكريهة اللي كتنبعث مأتهلت تبارك هللا حضاراي، الر 
 ..املطر  واللي كتعم أغلب مناطق مدينة طنجة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال، السيدة كاتبة الدولة 
 .فيما تبقى لكم من الوقت

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

كما قلت السادة النواب، هو أننا اآلن كنباشروا حتول نوعي فيما 
يتعلق إبشكاالت النفاايت وجنيوا للجنة ونتحدث بشكل أوسع 
على هاد البانوراما الوطنية يف ما يتعلق مبا يتبقى من الزمن 
السياسي للحكومة ، اثنيا الفنيدق هو يف طر احلل، طنجة حل 

مستاعدة منشي ونزور مع السيدات والسادة النواب املشكل وأان 
 .ونتعرفوا على كذلك التحول

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا لكم على حسن مسامهتكم يف 
هذه اجللسة ، وننتقل إىل القطاع املكلف ابلنقل، مرحبا السيد  
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لقروي اكاتب الدولة، سوال عن غياب النقل املدرسي يف العامل 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، 

 .تفضلوا من سيطر  السوال فريق التجمع الدستوري ال أحد

 :الناةب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

واش دايل النقل املدرسي السيد الرئيس؟ السيدة الوزيرة، تعاي 
مشكل  الميذ منساكنة املناطق القروية وخصوصا منها الفتاة والت

النقل املدرسي، لذا نسائلكم السيد الوزير هل من تدابري عملية 
 .حلل هذا اإلشكال؟ تفضلوا السيد الوزير مرحبا تفضلوا

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

  رفتش واش طر السيد النائب هضر على السيدة الوزيرة ما ع
  .السوال للوزير املعين وال أان هو

 شكرا السيد الرةيس،
شكرا السيد النائب، وابلفعل النقل املدرسي سواء حلساب الغري 
وال احلساب اخلاص خيضع لدفاتر التحمالت اللي هي مبسطة 
واللي تنحاولوا من خالهلا نوفروا املستثمرين الذاتيني وأيضا 

ت دايل اآلابء حىت هي عندها اإلمكانية املقاوالت وحىت اجلمعيا
 إذا توفرت فيها الشروط على أهنا تقوم هباد النقل املدرسي يف العامل

القروي، وتعلم السيد النائب على أنه االختصاصات اليوم اللي 
جات يف القوانني التنظيمية عطات هاد الصالحية للمجالس يف 

قانون اعدا صدور الالعماالت واألقاليم هي اليت تدبر من اآلن فص
 .التنظيمي للنقل املدرسي ابلعامل القروي، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة
 .تعقيب السيد النائب تفضلوا

 :الناةب السيد عبد ارزاق انيت إدبو
شكرا السيد الوزير على هاد اجلواب، ولكن السيد الوزير احنا دااب 

مليون  041عندان اجلماعة دايل سيدي يعقوب تقريبا كنوفروا 

دالسنتيم السيد الوزير للنقل املدرسي كل سنة، السيد الوزير، هاد 
شريناهم من  8الشي اللي كتقول دايل اجملالس اإلقليمية عندان 

جملس اجلماعة ووحدة عطاهتا لنا اجلهة ووحدة  املبادرة الوطنية من
دااب احنا عندان  la fondation de OCP عطاهتا لنا

 تلميذ كتقرى يف 211دوار عندي  24الشتات يف املنطقة 
LYCEE طالب يف الثانوية  0411، عندي ما يزيد على

دايل اخلوارزمي كلهم كيلتحقوا هباد املوسسة، السيد الوزير، واحنا 
دااب اتفاقية مع مجعية هي اللي كتسري هاد النقل املدرسي دايرين 

دايل هاد أرابب النقل راه غري اخلطافة راه ما كاينش شي حد 
آخر زعما مقنن وال شي حاجة ومها اللي كنخلصو ليهم على عرب 
اجلمعية، السيد الوزير، بغيناكم تشوفوا لنا هاد اآلفة حتلوها لنا، 

 .السيد الوزير، وشكرا
 :رةيس اجللسة السيد

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ ردكم على التعقيب السيد الوزير
السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرةيس،

هو السيد النائب حنن نقدر أن هناك ابلفعل خصاص يف اجملال 
ابلعامل القروي لكن هو القانون تيحدد دايل النقل املدرسي 

اإلختصاصات أان ال ميكن أن يطلب مين يف الوزارة على أنين نقوم 
بواحد العمل اللي هو ماشي من االختصاص داييل، أان اليوم اللي 
ممكن ندير هو أنه ابلفعل نيسروا املساطر للحصول على مثل هذه 

ات وخاصة الرخص دايل النقل املدرسي أننا ندعموا اجلمعي
اجلمعية دايل اجملتمع املدي اللي مراتبطة جبمعية اآلابء وغريها، 
وأننا ابلفعل نتعاونوا يف إطار شراكة مع اجملالس اللي عندها هاد 
اإلختصاصات اللي هي جمالس العماالت واجملالس دايل األقاليم 
 على أساس أننا يف إطار الشراكات اللي ممكن أننا ابلفعل يكون
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احد الدعم من نوع خاص ابش نيسروا هاد اجملال دايل عندان و 
 .النقل املدرسي ابلعامل القروي، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة
السوال املوايل، سوال عن انتظار لساعات مراكز الفحص التقين 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضل السيد النائب
 :يل شوكريالناةب السيد امساع
 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، فريق العدالة والتنمية يسائلكم عن االنتظار لساعات 
 .مبراكز الفحص التقين؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة
 .تفضلوا السيد الوزير للجواب

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 السيد الرةيس،
السيد النائب احملرتم، املراكز دايل الفحص التقين تتخضع لواحد 
املسطرة دايل العرض والطلب وابلفعل اليوم يف إطار أان منني 

مركز  834كان عندان حوايل واحد   8103جيت للوزارة يف 
اللي هي  484دايل الفحص السيد النائب، اليوم راحنا يف 

ي يف طور اإلجناز عندها الرخص مبعىن اللي ه 84خدامة وواحد 
 3خالل هاد اخلمس سنوات،  %011زائد  441غانوصلوا ل 

مركز احنا عرضناهم ما جاتنا  331دايل طلبات العروض طلبنا 
داملراكز  %4دايل اإلستجابة، اليوم عندان  %41مبعىن  071إال 

دايل امللء وعندان  %011على الصعيد الوطين اللي عندها 
مبعىن  %24دايل امللء على الصعيد الوطين يف حدود النسبة 

الثلثني مبعىن كاين واحد الثلث اللي مازال فارغ وكاين العديد من 
االكتظاظ يف بعض املدن على داك الشي عوض ما نفتحوا يف 

كان آخر طلبات العروض مشينا عوض ما نطلبوا انفتحوا   8102

 وسط لقى األرض يفمراكزا هنا يف الدار البيضا والرابط فني غت
اللي دران  APPEL D'OFFRE فغانفتحوا اخلطوط فقط

خط جديد ابش تفتح  031طلبنا تقريبا واحد  8107يف دجنرب 
اللي عطا هللا، إذن كاين طلب من واحد اجلهة  71ما جاوان غري 

على بعض اخلطوط، احلكومة تتقوم مبا يلزم من فتح طلبات 
 .ال يواكب، شكراالعروض ولكن اإلستثمار حلد اآلن 

 :السيد رةيس اجللسة
 .تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب

 :الناةب السيد نور الدين قشبيل
 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الدور احملرتم، ال ميكن أن جنادل يف ما تقوم هبا وزارتكم 
من جمهودات كبرية ألجل جتويد هذه املراكز اليت تعترب الضامن 

مة، غري أن مشكل االكتظاظ مبراكز الفحص التقين األول للسال
للسيارات يعرف ازدايدا مضطردا خالل السنوات األخرية، كون 
حظرية السيارات ببالدان عرفت ارتفاعا، واليت ال تتماشى مع دفرت 

سيارة يف اليوم  81التحمالت اجلديد الذي يلزمها بعدم جتاوز 
ل مركز، السيد  من احلجم الكبري لك 03من احلجم الصغري و

كاتب الدولة، أن دفرت حتمالت هذا مل ينصف العامل القروي، ومل 
 يراعي فيه التقليص من الفوارق اجملالية حبيث تسجل هبذه املراكز

أعلى نسبة اكتظاظ جترب الوافدين على اإلنتظار ألايم بذل 
ساعات كما هو مسجل ابملدن، مما يرتتب عنه تعطيل مصاحل 

كون اخلاسر األكرب هو املواطن وتسجل أصحاب العرابت وي
عليهم املخالفات الناجتة عن هذا التأخري اليت هو يف عىن عنها،  
كما أن هاته املراكز متواجدة ابلعامل القروي غالبا ما تكون ابملراكز 
الكربى اليت تربط عددا كبريا من اجلماعات الرتابية احمليطة هبا،  

ابحممد الذي يعرف إقباال  كما هو الشأن للمركز الوحيد بقرية 
مجاعات جماورة،  01كبريا لعدد العرابت واليت تتوافد عليه من

خصوصا بعد إغالق مركز الفحص التقين الثاي وحتويله إىل مدينة 
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أخرى، لذا السيد كاتب الدولة نقرت  عليكم فتح اجملال يف وجه 
االستثمار عوض اإلقتصار على النظام املعمول به حاليا أي طلب 
العروض، مث القيام ابفتحاص دوري هلاته املراكز والقيام بتكاوين 

 .للعاملني هبا ألجل حتقيق اجلودة واحلكامة الالزمتني، شكرا
 :السيد رةيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، إذن، فيما تبقى لكم من الوقت، 
 .السيد كاتب الدولة

جهيز تالسيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير ال
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرةيس،
هو السيد النائب احملرتم ، احنا ميكن نقول من القطاعات القليلة 
اللي دارت االفتحاص جلميع مراكز الفحص التقين على الصعيد 

 الوطين، اجلميع بدون استثناء، ال ميكن ألي مركز ألن عندو
systéme اتخندمو بsysteme  داك الشي مباشر، تيكون

 systéme ما ميكنش 81هو عندو غري  84ابملباشر أنه يدوز 
ما تيقبلش، مث إنه هاد الشي اللي تكلميت عليه دايل اجملال القروي 

دايل  %71، تقريبا 8102يف آخر طلبات العروض دايل 
 ...الطلبات اللي اعطينا مشاو
 :السيد رةيس اجللسة

كاتب الدولة على مسامهتكم يف هذه اجللسة، شكرا شكرا السيد  
وننتقل إىل قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، السادة 
النواب، إذن السوال األول يف هذا القطاع، سوال عن جودة 
احملروقات املوزعة ابملغرب للسيدات والسادة النواب، للسادة 

ة للتقدم لنيابيوالسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة ا
 .واالشرتاكية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة
 :الناةبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن مدى صحة األخبار القائلة 
برداءة وضعف جودة احملروقات اليت تروج يف السوق الوطنية؟ وما 

املتخذة من أجل احلد من عملية الغش هي اإلجراءات والتدابري 
 .يف هذا اجملال؟ وشكرا
 :السيد رةيس اجللسة

 .السيد الوزير، مرحبا بكم، تفضلوا
 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

هللا يبارك فيكم اجلميع السادة النواب السيدات النائبات، عواشر 
نائبة فوش، فنبغي نقول للسيدة المربوكة وعيد مبارك، ما غنتشاو 

احملرتمة أنه كاين واحد املنظومة دايل املراقبة، كاينة مديرية اتبعة 
دايل املختربات على الصعيد  4لوزارة الطاقة واملعادن، عندها 

شخص كيديروا سنواي ما  41الوطين، خدمو فيها ما يقارب من 
املكان  مراقبة يف 0311مراقبة يف احملطات و 8111يقارب من 

دايل  %24دايل اإلسترياد، طبعا عموما النتائج كتجينا حوايل 
اجلودة دايهلا، هاد املنظومة مبا فيها القانون مل تعد كافية، اليوم  
كاين تقنيات جديدة، تنظن خصنا نزيدو يف الغرامات، تنظن 
خصنا منشيو نديرو شراكات مع خمتربات معتمدة دوليا، هو اللي 

ل ا مع مجيع املتدخلني ابش نطورو املنظومة داياآلن كنشتغلو فيه
، ملي  la traçabilité املراقبة دايل اجلودة ودايل احلمولة ودايل

كيدخل املنتوج حىت فني كيمشي، ألن هناك حديث، كنسمعو 
الكالم، أان ال ابين على الكالم، ولكن املهم هو جنودو املنظومة 

 .وطيناإلقتصاد ال ولصاحل ابش املنظومة متشي لصاحل املراقبة
 :السيد رةيس اجللسة

 .تفضلوا التعقيب السيدة النائبة
 :الناةبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

شكرا السيد الوزير على التوضيحات دايلكم، أكيد ولكن ملا  
دايل هاد النسبة اللي ممكن يعين  %4كنتكلموا ولو تكون ديك 

ة، وش اجلودة الالزماملواطنات واملواطنني يتزودوا بواقود ما عند
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فحنا كنتكلمو هنا على سالمة املواطنات املواطنني، يعين مسألة 
، وابلتايل كنعتقد أبن الوزارة يعين %0ماشي ساهال واخا يكون 

ابإلضافة هلاد اجملهودات تبذل جمهود أكرب من أجل أن املواطنات 
املواطنني يكونوا كيتزودوا بوقود عندو جودة عالية، خاصة وأنه 

ليوم يعين خمصش يكون هنائيا احلديث على هادي املسألة دايل ا
اجلودة يف يل االرتفاع اللي كيعرفوا يعين سوق احملروقات و املعاانة 
دايل املواطنات واملواطنني إيال بغينا نقولو من األعطاب اللي  
كيعانيو منها جراء هاد االرتفاع دايل الثمن دايل احملروقات ما 

األخرى، يعين تكاليف أخرى اللي ممكن  خصش يزيدوهم أعطى
 .أهنم كيتحملوها كذلك

السيد الوزير، أكيد املسألة دايل احملروقات واملناسبة شرط من 
الضروري على احلكومة أهنا تعامل معها ابجلدية الالزمة، وابحلذر 
الالزم ملا كنتكلموا على الثمن وال على اجلودة عالش؟ ألن هاد 

اطنات أتثري كبري يف احلياة اليومية دايل املو القطاع عندو أتثريو، 
واملواطنني، واللي نتمىن أن هاد اجملال اتعطى ليه أمهية بشكل 

 .األكرب يف املستقبل، وشكرا
 :السيد رةيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف ؟ ال، ردكم على التعقيب السيد الوزير
 :ستدامةالسيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية امل 

أتفق مع السيدة النائبة احملرتمة عطيت حبل هادوك اللي ما 
ملتازمينش اللي راه تنطبقوعليهم الغرامات والعقوابت، ابملناسبة 

ما فيهاش هاد  tolérance 0 هاد الشي ما كاينش فيه يعين
الشي، ما كاينش فيه حد أدىن ألنه القضية كتعلق كما أشرمت 

ة التأثري عالقة البيئة، يتعلق أيضا جبود بصحة املواطنني ألنه عندو
على جدودة السيارات. احنا كنشتغلو الآن مع جتمع النفطيني 
ومع اجلماعية املغربية دايل مستوردين السيارات ابش إن شاء هللا 
نشتغلو على هاد اجملال مبا حيقق ما أشرمت إليه السيدة النائبة 

 .احملرتمة

نظومة اليت كانت معتمدة اآلن األمر الثالث كما مرة أخرى، امل
جتوزت من الناحية التقنية، اليوم كاين تقنيات جد متقدمة ملراقبة 
اجلودة وتقرر اعتمادها والتعديل اللي غادي يتدار يف القانون مبا 

 .فيه املرسوم، نشري إىل التقنيات احلديثة ملراقبة هذه اجلودة
 :السيد رةيس اجللسة

األخري يف هذا القطاع، سوال حول شكرا السيد الوزير، السوال 
دعم تعميم الكهرابء يف املناطق النائية بواسطة الطاقة املتجددة 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضلوا السيد النائب
 :الناةب السيد عمر خفيف
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرةيس احملرتم،

 احملرتم،السيد الوزير 
ابملسامهة يف تعميم الربط ابلكهربة  8107تعهدمت خالل سنة 

ابملناطق اليت استعصى فيها الربط العادي عن طريق دعم تلك 
املناطق اابعتمادالطاقة املتجددة. ويف هذا الصدد، نسائلكم عن 
عدد املناطق القروية اليت قمتم بدعم إستعمال الطاقة املتجددة هبا؟ 

اإلسرتاتيجية املعتمدة من طرف القطاع الذي تشرفون عليها وعن 
 على تعميم هاد التجربة يف ابقي املناطق؟

 :السيد رةيس اجللسة
 .جوابكم السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
 8107أشكر السيد النائب احملرتم، التجربة األوىل اليت انتهت يف 

مليار دايل السنتيم،  221ألف مسكن،  81دوار،  211 مهت
التجربة األوىل واليت كانت انجحة مع العلم أنه آنذاك كانت األمثنة 
غالية جدا دايل األلوا  الشمسية، حنمد هللا أنه أوال مع املصانع 

مصانع دايل األلوا  الشمسية ومصنع  3اللي والت يف املغرب، 
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 صانع أخرى، اليوم األمثنة تنزل إىلدايل الرحيي، وغادي جييوا م
 .فأصبح مبتناول حىت الفال ، أصبح مبتناول اجلميع %41حوايل 

األمر الثاي هو أنه تداربرانمج يف إطار الفوارق اجملالية 
مشروع يف إطار االتفاقية العامة، كيهم هدا  0181واإلجتماعية، 

وبدات مليار دايل السنتيم،  031فيه تقريبا غادي ايخذ واحد 
العملية دايل اإلجناز اللي ابملسامهة دايل املكتب الوطين واحد 

مليار دايل السنتيم، وهاد الشي راه اآلن ينجز وكيدار ماشي  21
من خالل وزارة الطاقة واملعادن، هاد الشي راه كيدار مع السادة 
الوالة، السادة العمال، مع اجملالس اجلهوية، إذا كانت هناك 

ا جاهزين. ابملناسبة، كاين جهات اللي اتفقت أماكن أخرى احن
مع املكتب الوطين، بعض اجلهات ابش تعاون الرحل وتعاون 

غتوفر اإلمكاانت املادية واملكتب  بعض املساكن البعيدة، هي
الوطين غايعطي الدعم التقين واحنا جاهزين نديروا شراكات ابش 

 .منشيوا هلاد األماكن البعيدة
 :السيد رةيس اجللسة
 .تعقيب السيد النائب

 :الناةب السيد عمر خفيف
شكرا السيد الوزير على هاد التوضيح وعلى هاد املسامهة دايل 
الوزارة دايلكم فهاد الطريق، أريد فقط إستغالل هاد الفرصة 
وأطلب منكم كذلك العمل على تعميم الطاقة الشمسية جبميع 

لت فاتورهتا اليت ي اجلماعات القروية الستغالهلا يف اإلانرة العمومية
 .تثقل ميزانية أغلب هاد اجلماعات

السيد الوزير، ما فيها ابس حىت الفال  الصغري راه تيعاي، راه 
خدامني ابلبوطة وتتعرف البوطة دااب راه مكلفة هلذا، السيد الوزير، 
طلقوا لنا هداك املشروع اللي مسعنا راه تتداول يف احلكومة أبن راه 
الفال  الصغري غادي ينطالق راه واحد العدد، السيد الوزير، دايل 

راه الفال  الكبار راه قادين على روسهم غانقوهلا لك  الفالحة
من هنا من هذا املنرب، ولكن الفال  الضعيف الصغري اللي مثقل 

راه ال إله إال هللا، هلذا بغينا السيد الوزير راه هاد الشي راه كاينة 
 ..جتربة فهاد اجملال دايل الضخ دايل املاء راه األمور غادية مزاين

 :سةالسيد رةيس اجلل
شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، السيد الوزير فيما تبقى لكم 

 .من الوقت
 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

أان أشكركم، هذا موضوع يف احلقيقة ماشي بسيط، موضوع كبري 
جدا اللي هو احملور الثاي فيما يتعلق ابإلنتقال الطاقي يف البالد 

، انتقال املشروع الكبري دايل الطاقة اللي تنطالق منذ عشر دايلنا
سنوات واآلن كندخلوا للموجة اجلديدة يف إنتاج الطاقات 
املتجددة وفيه أيضا النجاعة الطاقية، اليوم كاينة جلنة وطنية  
كتشتغل على اإلانرة العمومية، طبعا هذا فيه أيضا املسامهة دايل 

ة دايل اجلماعات، احنا كنقلبوا اجلماعات خصنا نشوفوا املسامه
على اإلمكانية نديروا شراكات مع القطاع اخلاص فهاد الشراكات  
كاين جتارب يف بعض املدن، اآلن فيها نوع من املراجعة ألن 
ابلنسبة الشركات خصها سوق كبري، ابلنسبة للفالحة نفس األمر 

 يف وصلنا إىل توافق مع وزارة املالية ووزارة الفالحة غندخلوها
املنظومة دايل الدعم دايل الفال  مدام كاين منظومة دايل الدعم 

 ..دايل
 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير شكرا على حسن مسامهتكم يف 
هذه اجللسة، وآخر قطاع ننتقل إىل القطاع األخري املكلف 

لني مابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدي سوال عن وضعية العا
يف املوسسات السجنية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب
 :الناةب السيد جواد عراقي
 شكرا السيد الرةيس،
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السيد الوزير، نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات اليت تعتزم 
ث حي احلكومة اختاذها إلنصاف مويفي اإلدارة العامة للسجون

مل تستفد هذه الفئة من مويفي الدولة بعد من التعويض على 
السكن ومن تعويضات خمولة لقطاعات أمنية مماثلة ما يشكل 

 .مسا مببدأ املساواة؟ وشكرا
 :السيد رةيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير للجواب
 

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة 
 :مع الربملان واجملتمع املديناملكلف ابلعالقات 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
البد من أن أتوجه السيد الرئيس ابلشكر للسيد النائب احملرتم 
على طر  هاد السوال ألن فعال كاين مشكل ابلنسبة هلاد الفئة، 
املبدأ دايل املماثلة مع ابقي القطاعات األمنية املشاهبة هذا مبدأ 

وطبق آنذاك، لكن الذي حصل هو  8112مت إرساؤه يف سنة 
أنه من بعد يف القطاعات األخرى وقعات زايدات يف التعويضات، 
لكن هاد الفئة لألسف الشديد ما استفداتش من هاديك 
الزايدات رغم أهنا كتواجه نفس املخاطر ما عندمهش هم العطل، 
يف أي حلظة ممكن يوقع االستدعاء دايهلم كيواجهو خماطر، 

رئيس احلكومة كانت توجهات له رسالة هاد السنة  احلكومة السيد
املاضية انعقدت اجتماعات على مستوى الوزارة دالوييفة 
العمومية مع وزارة املالية، حصل إتفاق احنا والوييفة العمومية، 
املندوبية دايل السجون مع الوييفة العمومية ولكن مع وزارة املالية 

د الشي غادي نعملوا ما وصلناش لألسف للنتيجة املرجوة، ها
فئة اللي  توجيه عناية هلاد ال على جتديد الطر  دايلو، ألنه البد من

كتقوم بواحد األدوار جد مهمة. يف نفس الوقت مت العمل على 
تعزيز احلماية القانونية للمويفني دايل قطاع السجون، من خالل 

 االتعاقد مع حمامني من أجل الدفاع عنهم يف القضااي دايهلم، أيض

اإلستجابة ألكرب عدد من طلبات االنتقال، الشروع يف مراجعة 
نظام توقيت العمل ابملوسسات السجنية، الشروع يف وضع برانمج 
وقائي للحد من األخطار املهنية، وأيضا تعزيز األعمال واخلدامات 
واالن شطة اإلجتماعية لفائدة املويفني، لكن املبدأ اللي طرحتوه 

 نعمل على إعادة طرحه من أجل حل هاد يف السوال إن شاء هللا
 .املشكل وإنصاف هاد الفئة

 
 :السيد رةيس اجللسة
 .تعقيب السيد النائب

 :الناةب السيد مسري عبد املوىل
شكرا السيد الوزير احملرتم، البد أن نشكر احلكومة على اجملهودات 
اليت تقوم هبا لفائدة قطاع السجون وذلك خدمة للساكنة 

 .ولتحقيق أنسنة الفضاءات السجنيةالسجنية، 
السيد وزير، ال خيتلف إثنان حول األدوار الطالئعية ا اليت يقوم 
هبا مويفوا إدارات السجون، وأيضا الظروف الصعبة لإلشتغال 
على اعتبار أهنم يتعاملون مع فئة هلا وضعية خاصة وتعيش يروف 

عها منفسية صعبة جراء احلرمان من احلرية، ولذلك فالتعاطي 
حيتاج إىل مقاربة خاصة وجمهود مضاعف يتجاوزما يقوم به العديد 

 .من املويفني يف القطاعات األخرى
ة السيد الوزير احملرتم، تبقى التحفيزات املمنوحة هلذه الفئة ضعيف

وال تتناسب مع اجملهودات املبذولة، انهيك عن احلرمان من 
يت طر الالتعويض عن السكن والتعويض املناسب على املخا

يتعرض هلا هوالء يوميا يف مواجهة العديد من احلاالت، وخصوصا 
بعض فئة السجناء، ما يطالب به هوالء املويفني هو مساواهتم 

 .مع نظرائهم ابلقطاعات األمنية أو مع نظرائهم بقطاع العدل
إن العمل الذي يقوم به هوالء يف يل اخلصاص املهول للموارد 

 ..نيةالبشرية ابملوسسات السج
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 :السيد رةيس اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، السيد الوزير، 
إذن هبذا نشكركم السيد الوزير على حسن مسامهتكم، وهبذا 
نكون قد استوفينا طر  مجيع األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا، 

من النظام الداخلي  048وننتقل اآلن لتناول الكالم وفق املادة 
 .لسنا املوقرجمل

أول كلمة، الكلمة للمتحدث األول حول أتمني خمتلف وسائل 
النقل العمومي للمواطنني واحلد من املضاربة يف هذا القطاع، 
وذلك مبناسبة عيد الفطر عن فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل، 

 .تفضل السي اشرورو، مرحبا
 :حممد اشرورو الناةب السيد

 شكرا السيد الرةيس،
 السادة الوزراء، دة الوزيرة،السي

 السيدات والسادة النواب،
هاد تناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة يف إطار املادة 

السيد الوزير يتزامن يعين كيتزامن مع عيد الفطر اللي   048
كنتمناو إن شاء هللا يدخل علينا مجيعا ابلصحة والعافية وعلى 

اد الوزير يف مناسبات دايل األعيللشعب املغريب، أكيد السيد 
الوطنية واألعياد الدينية، الوزارة دايلكم كتوجد واحد الربانمج فيه 
جمموعة من التدابري، جمموعة من اإلجراءات ملواكبة يعين النقل 
العمومي بصفة عامة، لكن السيد الوزير دميا كتقييم العمل يف 

شكل كل، كاين املأخري هاداألعياد كنلقاوا أبنه تيوقعوا عدة مشا 
األول هو املضاربة، كاين ارتفاع مهول يف األسعار، كاين استغالل 
دايل الشركات هلاد املناسبة هادي ابش كرياتفوا األسعار، وكاين 
مشكل آخر هو أنه املغاربة ملي تيبغيوا حييىيوالرحيم مع العائالت 

 ددايهم تيلقاوا أيضا صعوبة ابش يوصلوا يف الوقت املناسب، أكي
هيكلي ولكن  السيد الوزير أبن هذا مشكل، يعين مشكل

 تنالحظو أبنه ابستثناء املدن الكربى أو بعض املدن املتوسطة يعين

على الصعيد دايل الرتاب الوطين كنالحظو أبنه كاين نوع من 
النقص ونوع من يعين النقص يف اخلدمة دايل هاد املسافرين اللي  

نلقاو أبنه و تنلقاو أبنه دائما ت كيمشيو يلتحقو ابلعائالت دايهلم
النقل السري أيضا كيساهم وكيعاون ابش كيفك هاد املشكل، 
 بغينا السيد الوزير تعطيوان أشنومها اإلجراءات الفعلية والعملية اللي

 .غادي تقومو هبا فهاد العيد إن شاء هللا
 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا للسيد النائب السيد كاتب الدولة تفضلوا
لسيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز ا

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
هو ابلفعل السيد النائب احملرتم وضع هاد النقطة اللي تتهم بعض 
املواسم ومنها املواسم دايل األعياد و هي فرصة ابلفعل ابش نتمناو 

وزارة مع لفعل الجلميع املغاربة عيد فطر مبارك سعيد واللي اب
خمتلف الشركاء اآلخرين سواء كانو مجاعات حملية اللي تيذكرو 
احملطات الطرقية األمن الدرك، مث أيضا املصاحل املختلفة دايل 
الوزارة من املراقبة وغريها تنوجدو واحد الربانمج دايل التعاطي 
والتعامل مع مثل هذه املناسبات، وهاد املرحلة ما تتبداش حىت 

تتبدى مبحطة استباقية اللي من خالهلا يتم اإلعالن على  اآلن،
الرخص االستثنائية، مبعىن أنه تنطلبو من مجيع احملطات، من مجيع 
املندوبني دايلنا على أهنم يديرو إعالانت ابش اللي بغى يدير شي 
خط استثنائي وأقول خط استثنائي بني مكان ومكان آخر على 

اد احد اللجنة هي اللي تتبث فهأنه يقدم الطلب دايلو وكاين و 
الرخص االستثنائية، ليعلم السيد النائب احملرتم على أنه تنعطيو 
اآلالف من الرخص االستثنائية يف كل مناسبة وكل اآلالف اللي 
هي حمددة زمنا ومكاان غادي خيرج من طنجة للدار البيضاء صايف 

ية لحىت الرجوع ما عندوش احلق يرجع التدبري دايل هاد العم
ابلفعل من حيث األسعار اليوم األسعار مقننة القانون دايل 

اللي صدر يف اجلريدة الرمسية دايل دجنرب هو اللي مطبق،  0222



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

50 

وابلنسبة هلاد الرحالت االستثنائية أبنه ما تنسمحو ليهمش يرجعو 
فقط  %81عامرين خاصهم إيال مشاو إرجع خاوي كاين زائد 

كن أن يضاف، اإلشكال فني  على السعر اللي هو حمدد ال مي
كاين؟ هو السيد النائب ابلفعل تكلم عليه، هو يف الطريقة دايل 
التدبري دايل األطفال دايلنا هو أن واحد العدد دايل املواطنني 
تيدبرو يف آخر حلظة واثنيا هو اهلدف من هذا املنرب هي فرصة 

ك يابش ندعي مجيع املواطنني ميشيو يقتانيو التذاكر من الشباب
ني إيال وقعت إضافة للسعر خيربوان هبا عندان املفتشية وعندان املراقب

 .4242وعندان 
 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا الكلمة للمتحدث الثاي عن معاانة 
الساكنة القروية من أزمة العطش يف يل ارتفاع درجة احلرارة من 

 .د النائب احملرتملوا السيالفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفض
 :الناةب السيد عبد العزيز لشهب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير احملرتم، كتعرفو كل ما كيحل فصل الصيف إال واحد 
جمموعة د املناطق دايل بالدان كتعاي من هاد املشكل دايل 
النقص احلاد يف احلصول على املاء الشروب كما هو احلال إبقليم 

أعطى جاللة امللك، انطالقة واحد  8112وزان لألسف منذ 
ل لتزويد واحد اجملموعة داياملشروع ضخم اللي من خاللو غيتم ا

الدواوير هباد املادة احليوية، هاد املشروع اللي عرف واحد التعثر 
وأتخر كبري احنا سبقنا السيد الوزير تكلمنا معاكم فهاد املوضوع 
وفعال كاينة واحد الدفعة، اآلن هاد املشروع اللي أتخر منذ 

ولكن  8102-8107كنا كنتظرو أنه يتحل املشكل   8112
ال اآلن مازال اآلن الساكنة ما استافداتش مبا يكفي من املاء ماز 

الصاحل للشرب وهاد الشي اللي تيجعل واحد التذمر كبري لدى 
عموم املواطنني وكانت عدة وقفات احتجاجية بسبب هاد األزمة 

املاء الشروب، الغريب السيد الوزير أن عدة مجاعات على ضفاف 
ماستفداتش كما هو احلال أكرب سد على املستوى الوطين ما 

ابجلماعات الرتابية دايل اجملاهرة دايل سيدي بوصبار دايل سيدي 
رضوان كذلك مجاعات أخرى اللي هي فيها القنوات واليين مت 

كسرت ت التدبري دايهلا يعين ألن املشروع تعطل بزاف وهاد القنوات
 وكاين تعثر كبري يف تزويد الساكنة، احنا اللي بغيناكم، السيد

الوزير، أنكم تعملوا على املتابعة الدقيقة هلاد املشروع، بغيناكم 
السيد الوزير تزيدوا تبحثوا يف األسباب احلقيقية من جهة ومن 
جهتها دعاوهم من أجل حلول ابش حتلوا هاد املشكل داملا، ال 
يعقل ال يعقل أن الساكنة ابش حتصل على املا خصها تنقل عدة  

بعد أكثر من كيما قلت عشر سنوات  كيلومرتات ال يعقل أننا
وما زال الناس ما كيستافدوش، الناس مازال ماعندمهش املا السيد 
الوزير يعين هاد املسألة هادي احنا ماشي كنوجهو لكم اللومة 
انتما ألن كانت واحد الرتاكم دايل عدة مشاكل ولكن اليوم حرام 

 ..علينا اآلن يف بالدان نسمعو
 :السيد رةيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير، جوابكم السيد الوزير تفضلوا
السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 

 :واملاء
 شكرا السيد الرةيس،

عطفا على داك الشي اللي كنت قلت قبايلة يف األسئلة الشفهية، 
بطبيعة احلال هاد القضية داخلصاص داملا كاين وراه انت شريت ليه 
ماشي غري وزان كانت واحد العدد دايل املناطق لسبب هو أن 
واحد العدد دايل التزويد ابملاء كان مرتبط بواحد العدد دايل 

نقولوا أهنا استنفذت أغراضها ، دااب  املنظومات حملية ميكن لنا 
كاين توايل سنوات اجلفاف هذا طار  واحد العدد دايل 
اإلشكاالت، أان قلت من الناحية اإلسرتاتيجية احلكومة تشتغل 
على أمرين املسألة األوىل هو تعزز القدرات التخزينية يف البالد 
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 31 لمليار دايل الدرهم، األفق دايلنا هو نوصولوا  02.2عندان 
مليار دايل الدرهم ابش نكونوا متأكدين ألن منني غنربطوا الدواور 
واجلماعات ابملنظومة دايل التوزيع يكون عندان املا إما غيجي من 
السدود وال غيجي من التحليل، املستوى الثاي هو هذا اللي شريت 
ليه ابش ما ميكنش يكون عندان مشكل يف اململكة املغربية مجيع 

خاصها ترتبط ابملنظومة دايل التوزيع يكون عارف املنظومات 
ابللي جاية من الباراج دايل موالي بوشىت وال جاية من الباراج 
الوحدة وال جااي من شي ابراج آخر هداك الشي اللي شريت ليه 
فيما يتعلق بوزان صحيح، ولكن أنت عارف أبن هاد الشي دارت 

اد القضية قيقة هفيه اجتماعات كانت فيه إشكاالت ألنه يف احل
دايل تعامل الساكنة مع املاء هو تعامل حرج وحساس ما تيمكنش 
تدوز القنوات دايل املا ابش متشي تديه لواحد اجلماعة أخرى 
لواحد الدوار آخر وانت عندك متا دواور وهاد الشي اآلن تيتعاجل، 
احنا بطبيعة احلال املعاجلة اآلنية ما خنليوا حىت شي واحد بال ما 

اضطرينا غادي نديروا الصهاريج وهاد الشي تنديروه مبعية  إذا
السلطات احمللية، لكن احلل احلل اجلذري هلاد الشي هو ربط مجيع 
الدواوير ومجيع اجلماعات ابملنظومات واملثال دايل موالي بوشىت 
هو مثل واضح دااب السيد عندان وساليناه ومازال ما اربطناهش 

بعض التأخر أان ال أنكر هذا، مع األسف الشديد كان هناك 
لكن احنا اللي مهم ابلنسبة لنا هو أن نتدارك هذا التأخر ابلنسبة 
لواحد العدد دايل السدود وراه اإلشارة دايل سد الوحدة راان شت 

 ..هلا قبايلة ألن

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ويف موضوع التحضريات لتنظيم امتحاانت 
املوسم الدراسي اجلاري هناك طلبني من الفريق  البكالوراي برسم

احلركي واجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية أول متكلم هو الفريق 
 .احلركي تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة حكيمة بل قساوي

 شكرا السيد الرةيس،

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

النواب احملرتمون، صراحة الكل كيعرف أبن  السيدات والسادة
تالميذة السلك الثانوي قادمني على اجتياز امتحاانت البكالوراي، 
وصراحة احنا ما عندانش شك أبن التحضريات غاتكون يف املوعد 
مع ما مت هدره من الزمن املدرسي دايل هاد السنة، صراحة عندان 

 ا وهي فيما خيصواحد اجملموعة من األمورات اللي هي كتشغلن
البعض منها يف ما فيما خيص تالميذة القطاع العمومي حبيث ال 
بغينا حنققو تكافو الفرص كيما كنعرفوا أبن تالميذة التعليم 
اخلصوصي كيمكن هلم خيلصوا ابش يديروا داك التحضريات 

نا اجلامعية، ح المتحاانت دايل األقسام التحضريية أو املعاهد
زير وهو أن يكون ما نكرهوش يتخلق قسم عندان طلب السيد الو 

يف اإلقليم أو ال قسمني يف اإلقليم أوال على حسب يعين العدد 
دايل التالميذ اللي متفوقني، ولكن ما عندمهش اإلمكانيات ابش 
غادي خيلصوا على راسهم ابش يوجدوا االمتحاانت، هبذا غنكونو  

ين يف املراقبة عكنحققوا العدالة أو تكافو الفرص، أيضا فيما خيص ي
يف األقسام أثناء االمتحاانت ال بد من نطورو هادوك اآلليات 

ابش ما  les telephones دايل هاد détection دايل
يكونش عندان واحد ما نربيوش وليداتنا على أنه يبقاو يغشوا، 

 ..وأيضا البد من فكروا يف برامج إعالمية حتسيسية اللي

 :السيد رةيس اجللسة

السيدة النائبة، املتحدث الثاي يف هذا املوضوع، أي موضوع شكرا 
دم التحضري للتنظيم امتحاانت البكالورايه من اجملموعة النيابية للتق

 .واالشرتاكية، تفضلوا السيد النائب احملرتم
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 :الناةب السيد مجال بنشقرون كرميي

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 السيدة والسادة الوزراء،

فعال املوضوع مهم، يف البداية البد أن ننوه مبجهودات الوزارة، 
اجملهودات احلثيثة لقطاع التعليم يف إطار معاجلة وإصال  أعطاب 
منظومة الرتبية التعليم، وهذه األعطاب أيضا ختاطبنا وحنن على 
أبواب هذه اإلمتحاانت املهمة اللي تعتربانفذة أساسية لتثبيت 

يقية ار يف املستقبل لشاابتنا وشبابنا، احلقالذات وخللق اإلستقر 
اليوم هو أننا علينا أن نضمن املساواة وتكافو الفرص كما نص 

، هذا املشكل قائم السيد 8100ل سنةعليها دستور اململكة 
 :الوزير على مستويني

 ياهرة الغش وكيف ميكن التصدي إليها؛ :أوال

اي إىل البكالور هو عدد التالميذ الذين يبلغون الوصول  :اثنيا
 .وحيصلون عليها، ابملقارنة مع عدد املتمدرسني منذ البداية

هذا يف اجلانب األول، يف اجلانب الثاي أيضا على مستويني 
آخرين، نالحظ اليوم أن العطلة يف القطاع العام بدات األسبوع 
األول من ماي وهذا غريب جدا، يف الوقت التعليم اخلصوصي 

ذ إىل الساعة إىل الآلن، فكيف ميكن أن مازال كيدرس التالمي
نشكل هنا مبدأ املساواة، علما أبنه الربانمج الدراسي مل يستكمل 
السيد الوزير، وكانت إضراابت متكررة لألساتذة، وعشنا حمطة 
صعبة جدا متت معاجلتها بشكل توافقي جدي، فاملآل اآلن دايل 

يا ن املدرسي، اثنوضع اإلمتحاانت أمام هذا اإلكراه أوال دايل الزم
دايل احلظ املتساوي للتالميذ يف تلقي الدروس حىت تكون هاد 
امتحاانت موحدة، ال يعقل أن نتقدم االمتحان بشكل خمتلف، 

وابلتايل الواقعهو أن يتضرر التالميذ، مشكل اثي وأخري وهو 
مشكل العتبة أيضا، اليوم جيب إلغاء هاد العتبة السيد الوزير، 

فة يف الولوج إىل املعاهد والكليات ذات ألهنا غري منص
اإلستقطاب احملدود، علما أبن املفصل األساسي هي املباراة، أننا 

يف املعدل وندوزهلم مباراة   01ندخلوا كل شي وخا يكونوا جايبني 
كتابية وشفوية لضمان الساوات، ألنه كاين مبالغة يف النقط من 

 ..طرف

 :السيد رةيس اجللسة

 .ائب، السيد الوزير مرحبا، تفضلواشكرا السيد الن

سعيد أمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمني

شكرا السيدة النائبة والسيد النائب احملرتم على هذا السوال، فهاد 
تية وحنن مقبلني على هذا االستحقاق الوطين املهم الظرفية اآل

، أريد أن أقول أن 00األسبوع املقبل إن شاء هللا يوم الثالاثء 
الوزارة قامت بواحد العداد دايل التدابري منذ ابتداء السنة ابش 
هاد اإلستحقاق الوطين يدوز يف أحسن الظروف، حقيقة املنظومة 

 د العداد دايل األسابيع منعرفت واحد التوقف مجاعي اللي واح
طرف أطر األكادمييات، وهذا من األول كانت الوزارة عندها من 
األولوية دايل األولوايت هي استهداف املستوايت اإلشهادية ابش 
نستدركو الزمن املدرسي، وابش نقومو واحد العداد دايل برامج 

لنا ايالدعم اللي متت بطريقة منتظمة، واليوم احلمد هلل التالميذ د
يد ابلنجا  يف ليلة الع يف طور التهييئ هلذا االمتحان، وندعوا هلم

وأيضا االتزام مببادئ التنافس الشريف مبا يضمنه تكافو الفرص 
للجميع، بعض املعطيات املهمة احلمد هلل اللي ما خصنا نفرحوا 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

53 

ألف تلميذة وتلميذ  441أبن البالد دايلنا غادي يقدم تقريبا 
اللي غادي اجتازوا البكالوراي يوم الثالاثء املقبل، مبا فيهم 

ملاذا؟ ألن  %84ألف املرتشح األحرار، تزايد دايل  011 حدوا
هاد الفئة هادي عربت على اإلخنراط دايهلا والنجا  دايهلا، السنة 

هلذا كاين اليوم  %84ل  وارتفع %02 املنصرمة كان النجا 
واحد اإلقبال كبري من طرف هاد الفئة هادي، أيضا هاد الفئة  

مرتشح حر  711 امة، اليومكانت كتكون غرييف البكالوراي الع
للبكالوراي املهنية، ابلنسبة أيضا ارتفاع  ابلنسبة دخلاللي 

 02 فيما يتعلق ابملرتشحني ابملسالك الدولية كنا يف %32 مهم
 .ألف مغريب اللي غادي جيتاز هاد البكالوراي 84 ألف اليوم تقريبا

اد ه  التحسيس ضد  من أهم املستجدات هاد الدورة هي أيضا
اهرة دايل الغش والسنة املنصرمة كان واحد اإلخنفاض هائل، الظ

دايل الغش   عملنا أيضا جاهدا ابش هاد الظاهرة وهاد السنة
ابش نقضيوا عليها، حقيقة أبن كاين هاد اجلانب اإللكرتوي هو 
اللي كيغلب على هاد الغش، هلذا الوزارة اقتنت واحد العداد دايل 

ة، وأيضا هلا تتدارك هاد القضي كنالتجهيزات التكنولوجية ابش مي
أريد أن أشيد ابلدور دايل السلطات احمللية، االإدارة العام لألمن 
الوطين، الدرك امللكي، وزارة الداخلية على املصاحبة واملواكبة هلاد 

  .استنساخ املواضيع وتوزيع املواضيع العملية منذ إجياز

بة هاد ازوا هاد الطلإذن إن شاء هللا يف األسبوع املقبل غادي اجت
االمتحاانت، دران واحد العدد دايل املبادرات جديدة ومبتكرة ومبا 

ا فيها تكييف االمتحان ابلنسبة للتالميذ يف وضعية إعاقة، تقريب
  :دايل األجرءات تدارت 4

طبيعة املواضيع، صياغة طبيعة املواضيع تتالءم مع  يأوال: ه
 هاد التالميذ؛ وضعية

الميذ، بة للتالميذ؛ الزمن اإلضايف ليتم منحه هلاد التاملصاحبة ابلنس
وأيضا جلنة دايل التصحيح خاصة يف إطار هاد التكييف دايل 

 .املواضيع

إن شاء هللا سنعمل جاهدين ابش يكونوا نتائج الدورة األوىل يوم 
نبداو مباشرة يف الدورة االستدراكيه بداية  يونيو ابش 82

لن على النتائج دايل يوليوز ابش نع 2-4-4 يوليوز
يوليوز، وهاد الشي اللي غيمكن هلاد   03االستدراكية  الدورة

احلاصلني على الباكالوراي ابش جيتازوا مباراة اللي شرتوا هلم السيد 
النائب احملرتم يف أحسن الظروف، وحنن نعمل على تكافو الفرص 

 لهفاد املباراة والرفع من مستوى دايل الطاقة االستيعابية داي
 .اإلستقطاب احملدود، وشكرا لكم  املوسسات ذات

 :السيد رةيس اجللسة
ا عيد فطر مبارك سعيد مسبقا، وشكر  شكرا السيد الوزير، مسبقا

 .ورفعت اجللسة للجميع على الصرب واملسامهة والتعاون،
 

 

  

 


