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  احلادية والعشرين حمضر اجللسة
 

 م(.7382ماي  43ه ) 8441 رمضان 4الثالاثء : التاريخ
ئيس جملس لر  الرابع، النائب األنصاري عبد الواحدالسيد  الرائسة:
 النواب.

ادية عشر احلابتداء من الساعة  ةقيدق عشرونساعتان و  التوقيت:
 والدقيقة اخلامسة. صباحا

ت املتعلقة ابلقطاعاسئلة الشفهية ألا مناقشة :جدول األعمال
 :احلكومية التالية

 .التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 

 .إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 

 .كتابة الدولة املكلفة ابلنقل 

  املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة  ةاملنتدب ةر االوز
 .العمومية

 اجملتمعو  الربملان مع القاتابلع املكلفة املنتدبة الوزارة 
 املدين.

 .كتابة الدولة املكلفة ابملاء 

 :رئيس اجللسة ،األنصاري عبد الواحد السيد

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 رمضان مبارك سعيد،

من الدستور، وعمال  833طبقا ملقتضيات الفصل       
مبقتضيات النظام الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة 
لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول األعمال 

سؤاال شفهيا موزع على قطاعات خمتلفة. أطلب اآلن  72اليوم 
 الواردة على الرائسة من السيدة أمينة اجمللس تالوة املراسالت

 .فلتتفضل مشكورة

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

توصلت رائسة اجمللس من السيد رئيس احلكومة مبراسلة خيرب       
فيها اجمللس بقرار احلكومة التايل: سحب مشروع املرسوم بقانون 

املتعلق  22.34يقضي بتغيري القانون رقم  7.82.142رقم 
ابإلتصال السمعي البصري الذي سبق أن أودع مبجلس النواب 

 .7382أكتوبر  4بتاريخ 

ومن احملكمة الدستورية توصل مكتب اجمللس ابلقرارين: رقم       
والذين قضت احملكمة الدستورية مبوجبهما برفض  82/1و 82/2

ني تالطعون املتعلقة على التوايل ابلدائرتني اإلنتخابيتني احمللي
 .خريبكة وقرية غفساي

وما يتعلق بعدد حصيلة عدد األسئلة الشفوية والكتابية       
إىل  82واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا جملس النواب من اتريخ 

 284، توصلت رائسة جملس النواب ب: 7382ماي  43
جوااب عن أسئلة كتابية.  43سؤاال كتابيا و 747سؤاال شفواي؛ 

 .الرئيس شكرا لكم السيد

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة األمينة،
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قبل الشروع يف تناول جدول أعمال هذه اجللسة، أود أن       
أخرب السيدات والسادة النواب احملرتمني، على أنه تطبيقا 

املتعلقتني  88و 81ملقتضيات النظام الداخلي، وال سيما املادتني 
تبع وع يف ضبط وتابحلضور يف اجللسات العامة. سيتم الشر 

 2احلضور ابتداء من جلسة األسئلة الشفهية املقبلة بتاريخ 
، وقد مت توزيع البطائق اإللكرتونية اخلاصة بضبط 7382يونيو

 .احلضور على السيدات والسادة النواب احملرتمني، موجودة ابلفرق

 حضرات السيدات والسادة،

ول أعمالنا، جبد نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة      
 .تفضل السيد الرئيس نقطة نظام ،ونستهلها..

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

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

نقطة نظام تتعلق ابلتسيري دايل هاذ اجللسة، نسجل   
م الداخلي. راسلنا من النظا 834أبسف التغييب دايل املادة 

الرائسة دايل اجمللس واحلكومة عرب الرائسة دايل اجمللس بقضااي 
وطنية مهمة، الربملان اليوم مغيب يف النقاش حول قضية احلسيمة 
اللي هي قضية رأي عام وطين يهتم هبا اجلميع إال الربملان، راسلنا 

 .هذه األوىل 834وعدة فرق راسلت احلكومة ابملادة  834املادة 

راسلنا نطلب جلسة دايل اللجنة دايل الداخلية مع  
السيد وزير الداخلية حول األحداث دايل احلسيمة. لذلك، فنحن 
 نسجل أبن هناك تغييب للربملان يف هذه القضية الوطنية وللربملان
دور مهم فيها، لذلك فنطالبكم السيد الرئيس، للقيام ابلالزم كي 

 .كومةيقوم الربملان بدوره اجتاه احل

 

 :السيد رئيس اجللسة

 ،السيد الرئيس شكرا

 .السيد رئيس الفريق وبعده السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس

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

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

ؤال تقدم أبكثر من س حنن بدوران كذلك، سبق للفريق أن      
حول ما حيدث إبقليم احلسيمة وأبقاليم أخرى. لألسف ما كانش 
جتاوب وال تفاعل احلكومة. السيد الرئيس، نطلب ونلتمس من 
الرائسة أن تتدخل من أجل برجمة سؤال حموري حول ما حيدث 

 .اآلن يف احلسيمة ويف أقاليم أخرى شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس شكرا السيد      

 النائب السيد حممد أشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة
 )نقطة نظام(:

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يف نفس اإلجتاه السيد الرئيس، احنا اليوم كنتساءلو أشنو       
لس ال كنا كنراسلو رائسة اجملهو الدور دايلنا كمؤسسة تشريعية إي

وما تنتوصلو حبىت شي جواب؟ فاحنا ماشي  834يف إطار املادة 
غري احلسيمة اللي كاينة اليوم السيد الرئيس، اليوم كاين عدة مدن 
يف املغرب اللي كتعرض، اللي فيها احتجاجات، اللي فيها 
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إنتهاكات، اللي فيها السلطة اللي كتعدى على املواطنات 
وخص  834طنني. إذن بدوران تنطالبو التفعيل دايل املادة واملوا

 .احلكومة تكون حاضرة وتتجاوب مع املؤسسة التشريعية شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الرئيس، السيدة الرئيسة تفضلي      

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 )نقطة نظام(: واالشرتاكية

بدوران يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية ويف نفس       
اإلجتاه دايل رؤساء الفرق اللي سبقو وتدخلو، أبننا احنا يف 
املؤسسة التشريعية كنعتربو أبن هي األوىل ابحتضان النقاش 
العمومي حول ما يقع يف احلسيمة، خصوصا أبن كنعرفو فهاذ 

 تايل احنا حىت احنا كندرجواآلونة األخرية، عرف تطورات وابل
وكنطلبو أبن يكون سؤال حموري يتوجه للحكومة ابش تنوران ونورو 

 .الرأي العام فهاذ األحداث اللي كتعرفها احلسيمة وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الرئيس، تفضلوا      

 )نقطة نظام(: النائب السيد حممد فضيلي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 يس احملرتم،السيد الرئ

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من القانون الداخلي  834بدوري أؤكد على مضمون املادة       
للمجلس، وأؤكد على ما جاء على لسان اإلخوان واألخوات 
النواب احملرتمني. وألتمس من أجهزة اجمللس أن يربمج يف أقرب 

ية، ت هذه القضوقت ممكن جلسة خاصة بقضية الريف وتداعيا
لنتمكن حنن، كممثلني للمواطنني وكمؤسسة تشريعية، من 

االطالع على ما هو ظاهر وما هو خفي، ألن هناك أمور ال 
ميكن اإلتفاق عليها إال مبقتضى النقاش الذي سيكون بني 
الربملانيني وبني احلكومة اليت هي يف األصل علمت بكل ما جيري 

 .يف هذه القضية، شكرا

 :يس اجللسةالسيد رئ

 .شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الرئيس      

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس،

احنا يف الفريق اإلشرتاكي نعترب على أن هناك قضااي أساسية،      
بطبيعة احلال النقاش حوهلا مبوضوعية ومسؤولية ومبواطنة كذلك، 

لى ن داخل هذه املؤسسة احملرتمة. وابلتايل نعترب عيقتضي أن يكو 
أن الضرورة حتتم أن هاذ القضااي اللي مرتبطة سواء ابحلسيمة أو 
مبناطق أخرى يف جانبها اإلقتصادي واإلجتماعي، اإلشكاالت 

حىت تسمح املؤسسة من جهة من  اللي مطروحة جيب أن تعاجل،
لعام الوطين أمام خالل األجوبة دايل احلكومة أبن نضع الرأي ا

حقائق ما يروج، ومن جهة اثنية أن نعرب كممثلني لألمة على 
مواقفنا الواضحة واملسؤولة اجتاه جمموعة من األشياء ألن هناك 

 .قيل وقال وابلتايل جيب وضع النقط على احلروف وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .، السيد الرئيس تفضلشكرا      

ري رئيس فريق التجمع الدستو توفيق كميل، النائب السيد 
 )نقطة نظام(:

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس، نظن يف فريق التجمع الدستوري أن املشكل       
يف احلسيمة بدا كياخذ أبعاد كبرية وابخلصوص أنه بدى تينتاشر 
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خارج احلسيمة. إذن نظن أن املؤسسة الوحيدة اللي ممكن 
حلقائق الشعب اللي تنور الرأي العام ابتنورالرأي العام مبا أننا ممثلي 

وما ختليهمش عرضة للفايسبوك وعرضة لبعض الوسائل دايل 
التواصل االجتماعي. إذن نظن أن اليوم هاذ املوضوع كيخصه 

احلكومة مطالبة أهنا حتضر  834يتخذا جبدية وأبنه يف إطار املادة 
 .وجتاوب على هاذ املوضوع. وشكرا السيد الرئيس

 :يس اجللسةالسيد رئ

 شكرا السادة الرؤساء،

يف موضوع احلراك أذكر اجمللس املوقر أبنين من موقع آخر       
سبق أن أثرت هذا املوضوع ابجللسة السابقة لدى مساءلة السيد 
رئيس احلكومة؛ اثنيا وأان مع طبعا والرائسة ال ميكن إال أن تتفاعل 

تفعيل املادة تعلق بإجيابيا مع نقط النظام يف هذا املوضوع. فيما ي
، أؤكد لكم أن رائسة اجمللس سبق هلا أن وجهت مجيع 834

األسئلة املوجهة للحكومة يف هذا املوضوع وستتخذ اإلجراءات 
الالزمة أو اليت ميليها النظام الداخلي خبصوصها. فيما يتعلق بعقد 

 .اللجنة كذلك أمر سنتناوله إن شاء هللا ابلعناية املطلوبة شكرا

ننتقل اآلن إىل جدول األعمال، ونبدأ جدول األعمال       
بسؤال بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك املتضمنة لعشرة 
أسئلة؛ السؤال األول عن وضعية الشركة الوطنية للطرق السيارة 
ابملغرب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .رتمنيالدستوري، الكلمة ألحد السادة النواب احمل

 :النائب السيد بوسلهام الديش

 شكرا السيد الرئيس،

 رمضان مبارك سعيد للجميع،

نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات احلكومية       
املتخذة لتصحيح وضعية الشركة الوطنية للطرق السيارة ابملغرب.  

كما نسائلكم عن مآل امللف املطليب للمستخدمني واألطر 
 .مبراكز اإلستغالل للطرق السيارة؟ وشكراالعاملني 

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا      

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

 رمضان مبارك كرمي،

ا للسادة النواب اللي طرحو هاذ السؤال حول وضعية شكر       
الشركة الوطنية للطرق السيارة، أنتم كما تعلمون احلمد هلل بالدان 
دارت واحد اجلهد مشكور يف ما يتعلق هباذ البنية التحتية ألن 

كلم... شكرا للسيدات والسادة   8133عندان اآلن حوايل 
ل ون أن فهاذ اجملال دايالنواب اللي طرحو هاذ السؤال، أنتم تعلم

هاذ البنية التحتية اللي هي بنية أساسية، بالدان دارت واحد اجلهد 
كلم وقريبا إن شاء هللا   8133مشكور اآلن عندان حوايل 

سنتجاوز األلفني كلم، بطبيعة احلال اآلن كاين تركيز وهذه 
معطيات دولية على أنه هناك إيالء أمهية قصوى جلودة اخلدمة 

 .للمرتفق اللي هو مستعمل الطرق السيارةاملقدمة 

ال أخفيكم إىل أنه إىل حدود بضع سنوات ابلضبط إىل       
كانت الوضعية املالية دايل الشركة حرجة، اآلن    7384حدود 

كاين بطبيعة احلال برانمج كبري جدا إلعادة أوضاع مالية الشركة 
يالء  إإىل وضع جيد فنحن نشتغل يف ذلك، وبطبيعة احلال هناك 

كذلك أمهية للوضعية دايل املستخدمني، سواء املستخدمني 
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املباشرين اللي خدامني يف الشركة أو املستخدمني اللي تيشتغلو 
يف إطار شركات املناولة. وفهاذ اإلجتاه بغيت نطمأن السادة 
والسيدات النواب، عكس رمبا ما هو موجود يف بعض وسائل 

  املمثلني النقابيني دايلاإلعالم، كاين اآلن حوار مستمر بني
 املستخدمني سواء الداخليني أو اخلارجيني وكذلك مع الشركة
الوطنية للطرق السيارة برعاية وزارة الداخلية من جهة ووزارة 
التجهيز والنقل واللوجستيك، وإن شاء هللا اليوم كاين واحد احلوار 
 .نتمىن أن يفضي إىل نتائج جيدة متكن... شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، لكم الكلمة للتعقيب السيد النائب       
 .احملرتم

 :النائب السيد بوسلهام الديش

شكرا لكم السيد الوزير على جوابكم، لقد عاشت الطرق       
السيارة ابملغرب على إيقاع جمموعة من اإلضراابت واالحتجاجات 

جمموعة من وسائل اإلعالم عن خالل األايم املاضية، وحتدثت 
خسائر مادية مباليني الدراهم ما يعد خسارة كربى جلانب مهم 

 .من ميزانية الشركة، علما أن مديونيتها جد مرتفعة

وتعترب هذه اإلضراابت اليت هي حق مشروع لشغيلة هذا       
مستخدم وإطار هي نتيجة  8333القطاع الذي يضم حنو 
ري ليت شهدهتا الشركة على مستوى التدبجملموعة من االختالالت ا

اإلداري واملايل، حيث يقدم العاملون جمموعة من املطالب املعقولة 
وجب التعاطي معها بصفة إجيابية بعد سلسلة تكاد ال تنتهي من 

إىل مشروع اتفاقية مجاعية مل  7382احلوارات أفضت سنة 
 .يصادق عليها اجمللس اإلداري لألسف

ا نؤكد عليكم السيد الوزير ضرورة القيام بتقييم هلذا، فإنن      
شامل ومعقول وافتحاص ملنظومة التسيري اإلداري واملايل للشركة 
ا الوطنية للطرق السيارة ابملغرب، نظرا لألمهية الكربى اليت تكتسيه

اخلدمات اليت تقدمها للمواطنني مستعملي الطريق، وهنا البد من 
لى الطرق السيارة، فاليوم أصبح إاثرة موضوع السالمة واألمن ع

مستعملو هذه الطرق خيشون على أنفسهم وأمواهلم مع تزايد حجم 
 .االعتداءات اليت تشهدها بعض املعابر

اليوم، السيد الوزير، جيب أن نقف بصرامة أمام هذه اآلفة       
اجلديدة اليت أضحت تشكل هاجسا أمنيا ابمتياز وسيكون هلا يف 

ربى إن مل يتم التصدي هلا ابحلزم الالزم، إن القريب تداعيات ك
أمن املواطنني مسؤولية مجاعية السيد الوزير، وندعوكم ومن 
خاللكم احلكومة إىل بذل أقصى اجلهود لتأمني مرتفق الطريق 

 .السيار وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ منر       
وايل وهو عن هتييء الشواط  وتدبريها للسيدات والسادة للسؤال امل

النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، لكم الكلمة السيدة 
 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة غيثة بدرون

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابري املتخذة من أجل هتييء       
 .الشواط ، شكرا

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

 .الكلمة لكم السيد الوزير      

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 السيد الرئيس،

 السيدة النائبة والسادة النواب،
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شاط  اللي  823كما ال خيفى عليكم عندان تقريبا واحد       
تتشارك  يهي صاحلة لالستجمام، سنواي تيكون واحد الربانمج الل

فيه واحد اجملموعة دايل القطاعات الوزارية: التجهيز والنقل، وزارة 
الصحة الوقاية املدنية، البيئة إىل آخره... وعندان بطبيعة احلال 
يعين العمل مع السادة الوالة ترصد واحد اجملموعة دايل امليزانيات 
 قلتجهيز هذه الشواط  وبطبيعة احلال جملموعة من اإلجراءات تتعل

مبا هو جتاري، مبا هو وقاية صحية، مبا هو مجع نفاايت، مبا هو 
تطهري. وهاذ اجملال اللي متعلق ابلشواط  الصاحلة لالستجمام 
هادي من األمور اللي تتسهر عليها وزارة البيئة ويعلم هبا العموم، 

اللي كانت صاحلة  7382احلمد هللا يف  %82يف العموم عندان 
 .الرئيسللسباحة، شكرا السيد 

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيدة النائبة احملرتمة للتعقيب      

 :النائبة السيدة غيثة بدرون

شاط  صاحل  833السيد الوزير، وكما قلتم هناك أزيد من       
لالستجمام، وكنديرو كلمة صاحل بني قوسني، وزارتكم جيب أن 

اآلن الوزارة  للشواط ، تتحمل املسؤولية الكاملة يف التدبري اجليد
مطالبة ابجلودة ومّلي كنتكلمو على اجلودة، ما كنهضروش فقط 
على نظافة املياه اللي هي أصال ما متوفراش يف عدد من الشواط  
وكنذكرو منها مدينة آسفي ومدينة العرائش ومدينة احملمدية 
وغريها... ولكن كنتكلمو على جودة شبكة الربط، جتويد 

ن ث البنيات التحتية واملرافق الصحية وهنا جيب أالشواط  من حي
 نتكلم وأنخذ بعني االعتبار للنساء واألشخاص يف وضعية إعاقة
نقط اإلسعاف اللي خاصها تكون جمهزة، جودة الفضاءات، أو 
اإلحتالل دايل امللك العمومي اللي هو بشكل عشوائي مثل مدينة 

 ياراتملوقف الس الدار البيضاء والرابط وغريها... وتدبري جيد
les parkings  الذي يعاين من عشوائية واستغالل يف فرتة

الصيف، أو ما ننساوش سالمة املواطن. وهنا السيد الوزير، غادي 
نعطيكم مثال من مدينة آسفي اللي لألسف الشاط  ال يرقى 
لتطلعات ساكنة املدينة اليت تعترب حاضرة احمليط، أو كنلقاو أن 

اجلرف املتواجد على طول الشاط  وهذا   احلجارة تتساقط من
كيهدد سالمة الزوار، كيفاش ميكن لينا نتكلمو على هتيي  

 .الشاط  واحنا ماعندانش حىت اجلودة والسالمة دايل الزوار

السيد الوزير، الشواط  ماشي هي فقط فضاء لإلستجمام،       
هي متنفس للصغار، للشباب يف العديد من مدن اململكة يف 

املرافق والفضاءات، وإيال شفنا حىت من اجلانب اإلقتصادي  غياب
والسياحي هي مورد العيش دايل بزاف دايل املواطنني اللي مورد 
العيش دايهلم مرتبط بتهيي  الشواط ، أسر كثرية تقدر تعيش إذا  
كان الشاط  مؤهل ويستقبل أكرب عدد دايل املواطنني ودايل 

 .الزوار وشكرا

 :ةالسيد رئيس اجللس

 .الكلمة لكم السيد الوزير للرد      

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

ما خصش التعميم حيث انطلقيت من آسفي وعمميت على       
شاط ، أو كاين جلان إقليمية   823الشواط ، أوال عندان 

لجان، ذ الكيرتأسوها السادة الوالة، وزارة التجهيز هي جزء من ها
احنا ما تنتهربوش من املسؤولية ولكن كاين واحد اجلهد اللي ّدار 
فهاذ اجملال هذا يراعي هذه األمور كلها، إيال كانت بطبيعة احلال 
آسفي عندها بعض اإلشكاالت من جنس ما تفضليت به هاذ 
القضية دايل األحجار أو ذاك الشي هذا كالم آخر. ولكن 

ليمية جتتمع يرتأسها السادة الوالة عموما، عموما هي جلان إق
والعمال أتخذ بعني اإلعتبار مجيع هذه األمور. والقضية دايل مياه 
السباحة وخا صغريت منها راه مهمة جدا، ألهنا إيال كانت املياه 
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غري صاحلة للسباحة راه وخا نديرو االستجمام أو نديرو ما 
 .غيكونش صاحل لشي حاجة، شكرا السيد الرئيس

 :رئيس اجللسة السيد

شكرا، اآلن سؤاالن هلما وحدة املوضوع ويتعلقان بوضعية       
الطرق ابلعامل القروي، لذا أقرتح على السيدات والسادة النواب 
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير. 
األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية 

 .واالشرتاكية، فليتفضل أحد واضعي السؤالللتقدم 

 :د بعليإالنائب السيد سعيد 

 رمضان مبارك للجميع،

أما سؤايل فيتعلق ابلطرق ابلعامل القروي اليت تعرف تدهورا        
كبريا وحتتاج لإلصالح والصيانة خصوصا تلك املوجودة يف املناطق 

 .النائية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

لكم السيد الوزير للجواب، عفوا عفوا منر للسؤال الكلمة       
الثاين يف نفس احملور وهو للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا

 :النائب السيد أمحد شوكي

 شكرا السيد الرئيس،

 صيانة يف السيد الوزير، نسائلكم عن إسرتاتيجية احلكومة      
 .وتوسيع شبكة الطرق القروية، شكرا

 :السيد رئيس جللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا      

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السادة النواب،

هذا بطبيعة احلال موضوع مهم اللي تيتعلق ابلطرق القروية،       
كيلومرت يعين   32.444غري نذكر بعجالة أن عندان حوايل بغيت 

 %2433اللي هو إمجايل الشبكة الطرقية متثل الطرق املعبدة منها 
مليار دايل الدرهم لصيانة هاذ الرصيد  832وختصص الوزارة سنواي 

مليار دايل الدرهم   733الطرقي، ألن الرصيد الطرقي راه حوايل 
اللي متعلقة ابستغالل الشبكة كقيمة دايلو. وتدل املؤشرات 

الطرقية أن هناك صحيح عدم مالءمة املوارد املالية املرصودة ألن 
دايل املليار دايل الدرهم الذي  831عندان واحد الفارق دايل 

نسعى إىل أن ندبره يف السنوات املقبلة. بطبيعة احلال تّدار واحد 
ّدار الطرق ت اجملموعة دايل الربامج، فيما يتعلق ابلطرق القروية

القروية الربانمج األول مث الربانمج الثاين مث هناك الربانمج الرتايب 
 .وهذه كلها خصصت هلا أغلفة مالية مهمة جدا

لكن أهم شيء مطروح اآلن يف هاذ السنوات يعين انطالقا       
من هاذ السنة إن شاء هللا، هو املشروع دايل تقليص الفوارق 

  47.233شروع اللي غيكون فيه حوايل اجملالية، هذا واحد امل
 42كيلومرت من الطرق، بكلفة إمجالية غادي تكون تقريبا حوايل 

مليار دايل الدرهم، فيها بناء وهتيي  الطرق ومسالك جديدة لفك 
كيلومرت، وإعادة   74.233مليار على طول  71العزلة مببلغ 

الدرهم على  دايل املليار دايل 1الطرق احمللية املصنفة مببلغ  أتهيل
منشأة فنية. وسيستفيد من  813كيلومرت وكذلك   1333طول 

مليون نسمة من الساكنة القروية موزعة  434هذا ما يزيد على 
 2228مجاعة قروية و 138من أقاليم اململكة وتشمل  24على 

 .دوار. شكرا السيد الرئيس
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 :السيد رئيس اجللسة

ضلوا السيد إلشرتاكي، تفتعقيب للمجموعة النيابية التقدم وا      
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد سعيد اد بعلي

نشكركم السيد الوزير، حنن نقدر اجلهود اليت تبذهلا احلكومة       
يف جمال تطوير الطرق، غري أن اخلصاص كبري وحيتاج إىل تدخل 
والنموذج من إقليم الصويرة وأحتدث عن الطريق اإلقليمية رقم 

 ني مجاعة "مسكالة" وقيادة "بيزضاض" اليت تعتربالرابطة ب 7788
الرابطة  7741متنفس ألكثر من مخس مجاعات؛ الطريق رقم 

العابرة جلماعة متاللت،  7338بني مجاعة اسايس؛ الطريق رقم 
هاذ الطريق هادي السيد الوزير إيال تفتحت غادي تنقص لنا 

ل ايواحد الساعتني دايل الطريق ما بني "أسايس" للمدينة د
 43الصويرة بينما إيال تفتحت دايل شيشاوة كاينة تقريبا واحد 

دقيقة. ولذا نعول أن تتظافر جهود احلكومة واجلماعات الرتابية 
من أجل رصد املبالغ املالية الضرورية إلصالح هذه الطرق هبذا 

 .اإلقليم. وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .يبالكلمة لفريق األصالة واملعاصرة للتعق      

 :النائب السيد أمحد شوكي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، رغم هذه اجملهودات اليت بذلت يف العامل       
القروي، ال تزال العزلة ختيم على كثري من املناطق ابلعامل القروي 
واجلبلي، وخاصة تلكم املناطق اليت عاشت هتميشا ملحوظا خالل 

د مر إىل برانمج شامل لتعبيالعقود األخرية. ولذلك، حيتاج األ
الطرق القروية وإدخاهلا يف منظومة تسمح بصيانة دورية، ألن 

 .اجلماعات القروية واجلبلية ال تستطيع صيانة هذه املسالك

إن أكرب، السيد الوزير، وأقصى الفوارق اليت يعاين منها       
الة ز السكان يف العامل القروي واملناطق اجلبلية هو الطريق، فبدون إ

هاذ الفارق سنبقى يف مغربني متباعدين؛ مغرب بطريق ومغرب 
بدون طريق، مغرب حمرر ومغرب معزول إن صح التعبري. مغرب 
معزول عن السوق، معزول عن املدرسة، معزول عن املستشفى، 
مغرب يواجه واقعه املعزول بوسائله البدائية، إن جماال معزوال بدون 

ا ثمار وال ميكن لسكانه أن ينعمو طريق ال ميكن أن يعرف أي است
بنقل مريح وال ميكن أن يستفيدوا من خدمات العصر. فنحن 
الذين مسحت الظروف أن نكون خمضرمني نعيش يف املدينة ونعيش 
يف القرية حنس ابحلرج واألمل الشديد حني نكون ابلقرية ونواجه 
  يفبعدة أسئلة حمرجة من الساكنة وتبقى تدخالتنا، السيد الوزير، 

 ...كثري من األحيان غري مقنعة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تعقيب إضايف       
هناك تفضلوا السيد النائب احملرتم، آه عفوا تفضلوا السيد النائب 

 .السؤال دايل املعارضة تفضلوا السيد النائب من األغلبيةاحملرتم 

 خالد تكوكني:النائب السيد 

 الرئيس،شكرا السيد 

فقط عند احلديث عن الطرق اجلبلية خاصة واحلديث عن       
الصيانة األوىل، سيدي الوزير، لو مسحتم األوىل أن نتحدث عن 
جودة اخلدمات ألنه ال نتحدث عن اجلودة جودة اخلدمات ألن 
الغالب يف الطرق اجلبلية أهنا يعين كلما اجتهنا إىل اجلبل يقل كل 

ض األوكسيجني السيد الوزير، واملراقبة تقل والطرق تتعر شيء حىت 
لالهرتاء جملرد أهنا تيدوز عليها أول شتاء، واألوىل أننا نركزو على 

 .جودة األشغال يف الطرق القروية خصوصا وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب يف إطار التعقيب اإلضايفالكلمة لكم       

 اد:عمر الزر النائب السيد 

السيد الوزير، الطرق هي الشرايني، هي احلياة، هي الولوج       
ايلنا السيد الوزير أو التعقيب دالتساؤل دايلنا  للمرافق العمومية

هو يف طريق يف مجاعة موالي امحد، يف مجاعة عبد الغاية السواحل 
نسمة، وزارة  4333إقليم احلسيمة، فبين عيسي ودوار املخزن 

كيلومرت ال زالت متوقفة إىل   87اجناز طريق على التجهيز قامت إب
يومنا هذا، مما كيجعل هاذ الساكنة كتلقى صعوبة كبرية يف الولوج 

 .للمرافق وقضاء احلاجات دايهلا وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة لكم السيد الوزير يف إطار الرد عن التعقيبات       
 .اإلضافية

اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك  السيد عبد القادر
 :واملاء

أان قلت أبنه دارت برامج، كاين ثالثة د الربامج اللي دارو        
كلفو الدولة، خزينة الدولة يعين ماليري دايل الدراهم. وكاين 

كلم،   47.233برانمج اآلن اللي كنتكلمو فيه على تقريبا 
لطرق للي كتعلق ابوالراجح أنه سيستجيب لعدد من الطلبات ا

القروية. ولكن مّلي كنتكلمو على الطرق القروية، دعوان نوضح 
أمرا اللي هو أساسي؛ شق هذه الطرق القروية فيه جمموعة د 
الربامج تكلميت عليها، لكن الصيانة دايهلا أصبحت اآلن من 
اختصاصات دايل اجلهات. إذن مّلي نتكلمو على الصيانة خصنا 

ر أن اجلهات أصبحت اآلن مسؤولة ألن هذه انخذو بعني اإلعتبا
 .الطرق غري مصنفة وال تقع ضمن صالحيات وزارة التجهيز

لكن مع ذلك أان بغيت نقول واحد املسألة اللي هي مهمة،       
دايل حتقيق  %28فيما يتعلق ابلربانمج القروي الثاين وصلنا ل

كن ، ل%13نسبة الولوج وكان مقدر أننا نوصلو لواحد تقريبا 
وهادي مزاين نسطر -مزاين السادة النواب يعرفو أبن الشركاء 

 113الشركاء اللي التزمو بدفع األقساط دايهلم حلد اآلن -عليها
مليون درهم مل تدفع. فال ميكن أن نطالب وزارة التجهيز والنقل 
أن تقوم هبذا األمر واحلال أنه عندما تكون هناك توقيعات 

 املسؤولني إىل توقيعها، لكن عندلإلتفاقيات، يسارع عدد من 
اإلاجناز يقع هذا، بطبيعة احلال فيه واحد النوع من عدم الوفاء. 

مليون درهم اللي رمبا غادي تكون خلقت إشكاالت يف  113
واحد العدد دايل الطرق. لكن حنن اآلن بصدد تعبئة هاذ اجملموعة 

واحد لدايل املبالغ اللي تكلمت عليها اللي غتستجب إن شاء هللا 
 .اجملموعة دايل األمور

بعض السادة النواب سولوين على بعض الطرق، يعين حمددة،       
أعتذر ال أستطيع اإلجابة ألن ما عنديش فكرة حول هذا املوضوع 

 .ألنه مل يرد يف األسئلة. شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

لى الرائسة  د عشكرا السيد الوزير، ابلنسبة للسؤال املوايل ور       
كتاب من السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان، السؤال 

املتعلق إبشكاالت ندرة املاء، يطلب مبقتضاه إدراج  338رقم 
هذا السؤال ضمن األسئلة املوجهة إىل قطاع كتابة الدولة املكلفة 

 ابملاء. 

عن الوضعية  2. السؤال رقم 2إذن منر مباشرة إىل السؤال رقم 
ري القانونية جملموعة من املقالع العشوائية إبقليم فحص أاجنرة، غ

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية. 
 .تفضلوا أحد السادة النواب
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 احلسني حريش:النائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

ريع ر الفساد والتعترب املقالع العشوائية مظهرا من مظاه      
املستشري يف هذا البلد، وخيضع تدبريها إلختالالت خطرية. عن 
إقليم فحص أاجنرة أحتدث ولكن أيضا عن أقاليم بنسليمان، 

ماسة، أسا الزاك، وغريها من األقاليم. لذلك نسائلكم -سوس
السيد الوزير، عن التدابري اليت ستتخذوهنا لوقف هذا التسيب 

 .وشكرا

 :لسةالسيد رئيس اجل

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب      

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد النائب،

كنظن ما خافيش عليكم بطبيعة احلال أنه هاذ العدد الكبري       
، هناك فرق مكلفة 7333اللي عندان د املقالع اللي تيتجاوز 

تصدر جمموعة دايل التقارير. وعطفا على السؤال هبذه املراقبة و 
اللي طرحوه السادة النواب، أنتم تتحدثون على مجاعات معينة 

،  7334وهناك مقلع من املقالع يوجد بدوار محران يستغل منذ 
كانت فعال الفرقة املكلفة ابملراقبة دايلو الحظت جمموعة دايل 

طبيعة احلال هناك ب ، اآلنالتجاوزات ومت إنذاراملعىن ابألمر، مل ميتثل
توصية ابش اللجنة اإلقليمية لتبت يف هذا اإلغالق قريبا إن شاء 

 .هللا، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة، تفضلي      

 :النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراوي

تغل، يوم ما زال كيشالسيد الوزير، كنأكد أن هاذ املقلع حلد ال      
والسؤال الكبري من يستغله؟ ومن حيمي من يستغله؟ كنأكد لكم 
 السيد الوزير أبن التقارير املرفوعة إليكم وإىل السلطة اإلقليمية يف
غالبيتها تبقى بعيدة عن الواقع، سؤال املراقبة للمقالع مطروح، 
  اعدم احرتام دفاتر التحمالت، املساحة املستغلة غري مصرح هب
كاملة، املراقبة البيئية غائبة، كاينة معاانة يف صمت للسكان مع 
الغبار، منوذج "اتغرمت" الالقانون السيد الوزير، والريع وجتاهل 
الشكاايت هو اللي كيخلق ظواهر رافضة للمؤسسات، رافضة 
للحوار، فاقدة لثقة الدولة ورموزها حمتاجني اليوم للمعقول والتدقيق 

اللي جات  84.72ا. كنتمناو تفعلو القانون يف املسببات دايهل
به حكومة السي عبد اإلله بن كريان لضبط هذه االختالالت 
أتمينا حلقوق الساكنة واجلماعة اللي حمتاجة للتنمية واملداخيل  

 .كالطرق واملستشفيات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

افية؟ ضشكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيبات إ      
 .الكلمة لكم السيد الوزير يف إطار الرد

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

أان عندي نفس التعقيب اللي قلتو قبايلة ما نعمموش السيدة       
النائبة، احنا تنتكلمو على مقلع فيه جتاوزات، طلبنا من اللجنة 

 إيال ما غلقاتوش يف ديك الوقتاإلقليمية تغلقو ما حنكموش، 
ميكن نقولو اقتصاد الريع وكذا وكذا... ولكن نعاينو شي شوية 
نشوفو. على كل حال هاذ األمر هذا فيه مقلع واحد اللي جا يف 
السؤال دايلكم، وقلت أبنه فيه جتاوزات مت إنذار املعين ابألمر مل 

ع اللجنة مميتثل اآلن هناك توصية من الوزارة أنه يغلق. ملا جتت
اإلقليمية وما ديرش هاذ القضية، آنذاك ميكن لنا نقولو هاذ 
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القضية اللي قليت دايل اقتصاد الريع وكذا وكذا وكذا... شكرا 
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل هو عن استغالل املقالع       
مني سادة النواب احملرت على ضفاف الوداين واألهنار للسيدات وال

 .من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

كما تعلمون كثر الطلب على استغالل مقالع تكسري       
سبب يتاألحجار واستخراج الرمال من جماري الوداين واألهنار، مما 

يف أضرار صحية وبيئية للتجمعات السكانية القروية اليت تتواجد 
هاته املقالع بني ظهرانيها. هلذا السيد الوزير، نطالبكم ما هي 
التدابري واإلجراءات اليت اختذمتوها أو تعتزمون اختاذها لدرء هذه 

 .األضرار عن الساكنة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الوزير، اجلواب الكلمة لكم السيد      

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

السيد النائب ال خيفى عليك هذا املوضوع فيه واحد اجملموعة       
دايل القوانني دايل التصرف كاين القانون املتعلق ابملقالع، كاين 

ى البيئة، لكن لالقانون املتعلق ابملاء كاين املتعلق بدراسة التأثري ع
فهاذ السؤال ابلضبط امللف خاص يتوضع لدى وكالة احلوض 
 املائي، واللي بطبيعة احلال تيكون فيه دفرت حتمالت، تيكون واحد
اجملموعة دايل املعطيات تتعلق بطبيعة كميات املواد املزمع 

استخراجها، مث كذلك دراسة التأثري على البيئة إىل غري ذلك... 
اللي جاري به العمل، كاينة جلنة جهوية خاصة وعادة وهذا هو 

مبهمات فحص دراسة التأثري على البيئة، ألن السؤال متحور على 
هاذ القضية هادي. وأان أدعو السادة النواب، السادة املنتخبني، 
أنه هاذ املواضيع دايل دراسة البيئة منني تكون موضوعة أهنم يعربوا 

ا املطاف القرار يتخذ على هذعلى اآلراء دايهلم ألنه يف هناية 
 .املستوى

قضية املقالع واألمهية دايل االقتصاد ال نقاش فيها، قد تكون       
هلا أتثريات سلبية على البيئة ما يف ذلك شك ولكن راه املعول 
عليه فهاذ اللجان اجلهوية اللي خاص األمور بطبيعة احلال اتخذ 

 .ئيسوالصحيح السيد الر  اجملرى دايهلا الطبيعي

 :السيد رئيس جللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب   

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الوزير،

املوضوع هو ابألساس هاذ الدراسة دايل التأثري على البيئة،       
وهذا هو جوهر املشكل السيد الوزير ألنه هاذ الدراسات غالبا ما 

لة.  متت إىل الواقع البيئي املدروس بصتكون ذات طابع نظري، وال
زايدة على أن هاته الدراسات ال حتتوي على أو ال تتضمن 
مؤشرات يعين علمية مرقمة حلصر التأثري على البيئة قبل وبعد 

 .استغالل املقلع وشكرا

 :السيد رئيس جللسة

هل هناك من تعقيبات إضافية؟ منر للسؤال املوايل وهو عن       
نقل الطرقي ابملغرب للسيدات والسادة النواب احملرتمني إشكالية ال

 .من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا أحد السادة النواب أو النائبات
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 :النائبة السيدة أمساء الناصفي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

رغم اجملهودات املبذولة يف احلكومات السابقة، الزال النقل       
قي ابملغرب يعرف مشاكل كثرية وعلى عدة مستوايت مما الطر 

يستدعي مقاربة مشولية وتشاركية إلجياد حلول انجعة لتجاوز 
ذلك. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن املقاربة أو املقارابت اليت 
ستعتمدوهنا لتجاوز اإلشكاالت العميقة اليت يرزح حتتها هذا 

 .القطاع احليوي؟ وشكرا

 :لسةالسيد رئيس جل

 .جوابكم السيد الوزير احملرتم      

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

كيفما تفضليت السيدة النائبة يف الوالية السابقة، احلكومة       
اللي ترأسها السي عبد اإلله بن كريان، تدارت واحد اجملموعة 

ئحة ال بنشر وتعميم الاألمور إجيابية جدا تتعلق بطبيعة احل
املستفيدين من الرخص، اعتماد دفاتر حتمالت استغالل خدمات 
النقل املدرسي حلساب الغري، نقل املستخدمني حلساب الغري، 
النقل ابلعامل القروي عوضت الرتخيص ابلتصريح، وهناك إعداد 

 .دفرت حتمالت كذلك ابلنسبة للنقل السياحي

 كان تّدار واحد املناظرة وطنية حول  اآلن بطبيعة احلال هناك      
إصالح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، أو خرجات فيه 
واحد اجملموعة دايل التوصيات وكاين واحد عقد برانمج اآلن 
يعد، وحنن سنستمر على كل حال على نفس املنوال يف اجتاه 
 بطبيعة احلال أن يكون اهلدف هو اخلدمة املقدمة للمرتفق تكون

يف املستوى، وكذلك أن يكون هذا القطاع شفافا عندو مردودية 
 .على اإلقتصاد الوطين، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس جللسة

 .الكلمة لكم التعقيب، السيد النائب احملرتم تفضل      

 :النائب السيد حممد مرزوق

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

نثمن عاليا اجملهودات اليت بذلت يف قطاع السيد الوزير،       
النقل، إال أن هناك عدة إشكاالت تنتظر احلل وعلى سبيل املثال 
ال احلصر على املستوى اإلجتماعي مهنيو القطاع يطمحون إىل 
إنصافهم خبصوص التغطية الصحية ونظام للتقاعد؛ اثنيا لقد 

تفعيله يف  أناستبشر املهنيون خريا ابعتماد العقد النموذجي، إال 
أرض الواقع ما زال يعرف عدة عراقيل. أال ترون السيد الوزير، أنه 
آن األوان إبصدار نص قانوين ينظم ويوضح العالقة بني أصحاب 
املأذونيات واملهنيني، وأظن أن املقاربة التشاركية تقتضي السيد 
الوزير، أن تكون الدولة شريكا اثلثا يف هذا التعاقد. عملية جتديد 

ألسطول، عملية يعين اترخيية ومشهود هلا، إال أن هذه العملية ا
تعرف عدة عراقيل يف التنزيل، هل هذا راجع للمساطر؟ أم إىل 

 ...أمور جوهرية أخرى؟ نريد كذلك

 :السيد رئيس جللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير. ما       
 .اعدا إن وجدت تعقيبات إضافية تفضلو 
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السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

اللي اآلن ما زال ما فيهش عقد الربانمج، أو اللي احنا       
تنتكلمو فيه مع املهنيني لرفع جمموعة من العوائق والتحفظات هو 
النقل الطرقي العمومي للمسافرين، وأنت عارف التعقيدات اللي 

نا يف فيه وأعتقد أن األمور ستسري سريا طيبا حس فيه وحنن نشتغل
 .املستقبل

قضية النقل الطرقي للبضائع، راه أنت عارف هاذ الوزارة       
واللي نصت أهم  82.88عملت على حتريره مبوجب القانون 

املقتضيات دايلو على إلغاء نظام الرتخيص وحذف االحتكارات 
، شكرا القطاع يف بالدانوهاذي كانت نقلة نوعية كبرية جدا فهاذ 

 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول تفعيل الوكالة الوطنية       
للسالمة الطرقية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب

 :عمر امحنيالنائب السيد 

 ئيس،شكرا السيد الر 

 السيد الوزير احملرتم،

نظرا حلاجة بالدان إىل وكالة وطنية للسالمة الطرقية، نسائلكم  
عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا إلحداث وتفعيل هذه املؤسسة، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير      

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال املهم، بطبيعة احلال       
هاذ القضية د الوكالة جات يعين كمقرتح يف الوالية السابقة ابش 
يتوج واحد املسار مهم تشاركي فيما يتعلق ابلسالمة الطرقية، هاذ 

أحيل على مكتب جملس النواب يف  834.84القانون هذا دايل 
يوليوز  87نة البنيات األساسية يف وعلى جل 7382يوليوز  4

، بطبيعة احلال حنن سنسعى إىل مدارسته قريبا إن شاء 7382
هللا، ابش يتصادق عليه وغيكون عندو واحد األثر كبري جدا على 

 .هاذ اجملال دايل السالمة الطرقية، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب      

 :سن احلارسالنائب السيد ح

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، رغم اجملهودات اليت بذلت خالل أكثر من       
عشر سنوات، ال زالت كل مؤشرات السالمة الطرقية مرتفعة أكثر 

جريح يوميا، خاصة يف صفوف الشباب حوايل  713قتلى و 83
مليار درهم خسائر اقتصادية سنواي، مآسي اجتماعية  83

يد ضافة إىل تعدد املتدخلني يف السالمة الطرقية وتشدابجلمل، ابإل
اجلهود واإلمكاانت املادية واملعنوية، انهيك عن االختالالت 
ة التنظيمية والتدبريية واملؤسساتية وحمدودية فاعلية اللجنة الوطني

للوقاية من حوادث السري. كل هذا وأسباب أخرى يفرض علينا 
ن أجل إحداث وتفعيل الوكالة اليوم حكومة وبرملاان التعاون م

الوطنية للسالمة الطرقية كمؤسسة عمومية تعىن مبسؤولية كل 
األنشطة املتعلق ابلسالمة الطرقية على املستوى الوطين وتتخذ 
القرارات وتشرف على استعمال املوارد وتنسق اجلهود املبذولة يف 
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 ،جمال السالمة الطرقية من طرف كل القطاعات احلكومية واخلاصة
 .ومكوانت اجملتمع املدين، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الكلمة لكم السيد الوزير       
 .للرد

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

الوكالة متفق معك ما حناش خمتلفني، غري يف القضية دايل       
اللي ّدار جهد كبري جدا نعطيك غري واحد  املؤشرات رجاءا اجلهد

املؤشر، منني تناخذو النسبة دايل الوفيات إىل العدد دايل الساكنة 
حنن تقريبا يف املستوى د الوالايت املتحدة األمريكية، اللي مسع 
هاذ الكالم يقول ال هادي فيه مبالغة. رجاءا هاذ القضية دايل 

ان جهد كبري مّلي هبطنا جلد الذات راه ما خداماش راه احنا در 
دايل  4333دايل  la barre psychologique من

بطبيعة احلال يف جمال  .4333الوفيات، اآلن حنن يف حوايل 
السالمة الطرقية احنا ميت واحد تيضران، لكن هناك أرقام، 
فاألرقام اآلن تشري على أنه منني بدات هاذ املقاربة التشاركية، 

 سن يوما عن يوم شهرا عن شهر سنةوحنن يف اخنفاض مستمر حن
عن سنة، هاذ املؤشر اللي قلت لك هو مؤشر دال ومهم جدا، 
حنن والوالايت املتحدة األمريكية يف نفس املستوى على أساس... 

 .يعين ابلنسبة للساكنة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لك السيد الوزير احملرتم، شكرا. السؤال املوايل وهو       
لعامل ن تفعيل برانمج تقليص الفوارق الرتابية واالجتماعية يف اآين ع

القروي الطرق واملسالك منوذجا، للسيدات والسادة النواب 
 .احملرتمني من الفريق احلركي، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد حلموش

 لسيد الرئيس،ا

 السيد الوزير،

 السادة النواب النائبات،

يد الوزير، رغم اجلهود اليت بذلتها احلكومة فال زال هناك الس      
خصاص على مستوى البنيات األساسية وخاصة الطرق واملسالك 
القروية واجلبلية، فما أنتم فاعلون يف هذا الشأن السيد الوزير؟ 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير      

ك تجهيز والنقل واللوجستيالسيد عبد القادر اعمارة وزير ال
 :واملاء

هاذ السؤال السيد الرئيس هو مكمل لألسئلة اللي كانت       
ص تطرحات والسيد النائب تيطرح بطبيعة احلال تفعيل برانمج تقلي

الفوارق الرتابية، وهذا بطبيعة احلال برانمج مهم جدا مت اإلعداد 
للتنمية  ة الوطنيةدر هلاذ الربانمج ابلتنسيق بني وزارة التجهيز واملبا

البشرية، فيه جوج دايل احملاور أساسية: فتح طرق ومسالك 
كيلومرت   77.333جديدة للرفع من الولوجية، كيما قلت كاين 

مليار دايل الدرهم  71منشأة بتكلفة  733من الطرق القروية، أو 
مليون نسمة من الساكنة القروية  434سيستفيد منه ما يزيد على 

دوار؛ مث هناك  2228مجاعة،  138إقليم،  24موزعة على 
إعادة أتهيل طرق ما يسمى بطرق القرب املصنفة، يهم هاذ اجلزء 

منشأة  813كيلومرت من الطرق،   1333من الربانمج حوايل 
دايل املليار دايل الدرهم. الوضعية احلالية للربانمج  1بتكلفة تناهز 

ن إلقليمية وحنهو هناك مسودة التفاقية اإلطار واالتفاقيات ا



 

  

 

 

 

 

دورة – ابالنو  جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

15 

بصدد انتظار اإلعالن عنه الرمسي إن شاء هللا يف األايم املقبلة، 
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد حممد حلموش

 شكرا السيد الوزير،

رغم هذا فال زالت هناك مشاكل كثرية ومتعددة، وغادي       
دايل املشاكل: فاملشكل األول هو الربانمج الوطين  7 انخذ منها

للطرق القروية، السيد الوزير، وهاذ املشكل هذا كنتكلمو عليه 
سنة أو ما زال ما ساالش، رغم أن يعين كنوجدو  83هاذي دااب 

هنا مجاعات اللي يعين اللي كانت االتفاقية مسامهة فيها ب 
ولكن وزارتكم  ، وما تبقى لوزارتكم،%233، وجهة ب 233%

السيد الوزير، تتملصون من يعين رمبا كاين هناك مجاعات اللي ما 
، فكتخليوها ضايعة %233عندهاش إمكانية ابش ختلص ديك 

فهاذ املشاريع، وهذا ماشي ممكن، ماشي هو الفوارق اإلجتماعية 
اللي احنا بغينا منشيو لو، إذن هذا مشكل. واحنا اليوم أان ابلنسبة 

اللي كاينة دايل اجلماعات  %233أان مستعد لللخميسات ف
أهنا أتديها، ولكن ابش تنفذو هذيك الطرق اللي أنتما كنتو 
ملتزمني هبا، كاين هناك صندوق التنمية القروية، أان يعين نقدر 

  ...نقول ليك أبنه حىت هو غادي يف الطريق دايل الفشل

 :السيد رئيس اجللسة

دة النائبة ات إضافية؟ تفضلي السيتعقيبشكرا السيد النائب،       
 .احملرتمة. تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 سعيدة آيت بوعلي:النائبة السيدة 

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

العدالة اجملالية هي جوهر قضااي الدميقراطية يف أي بلد،       
ذلك أهنا تعين استفادة املواطن من خدمات الدولة؛ من تعليم 

رق وماء وكهرابء على قدم املساواة دون اختالف بني وصحة وط
اجلهات وبني املناطق. ذلك أنه ال دميقراطية مع األمية، وال 
دميقراطية مع الفقر، وال دميقراطية مع احلكرة اليت يستشعرها 
املواطن واليت تدفعه إىل اإلحتجاج كما وقع يف احلسيمة، وغريها 

 ه هو الشعور ابلتهميش،من املناطق. هذا اإلحتجاج الذي سبب
والشعور بغياب وسائل التنمية والنماء على قدم املساواة كما نص 
على ذلك دستور اململكة. هذه اإلحتجاجات اليت ال جيب 
التعامل معها ابلتسويف وال ابلتباطؤ بدعوى كم حاجة قضيناها 

 ...برتكها، والتعامل معها وفق مقاربة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم، تفضلوا، شكرا      

 موالي هشام املهاجري:النائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

شخصيا نقدر نقول ليك أان دري صغري السيد الوزير، أان       
سنة هاذ  43وكنسمع على الطرق وفك العزلة يف العامل القروي، 
نا أرقام. احنا و ليالسؤال كيتطرح أو كنسمعو نفس األجوبة وكتجيب

 اللي كنطالبوكم السيد الوزير، تقراو غري الدستور مزاين هللا جيازيكم
بوحدو، راه كاين أصال  42خبري، راه الدستورما فيهش الفصل 

اللي حدد اإلختصاصات يف تدبري  843والفصل  848الفصل 
الشأن العام السيد الوزير، أنتم تتهمون اجلهات وتتهمون اجملالس، 

مليار السيد الوزير، اللي كتهضر عليها شحال أعطييت  823هاذ 
درهم يف  3منها للمجالس اإلقليمية واجلهات ابش تفك العزلة؟ 

، كيفاش هاذ الناس غادي يصايبو؟ اآلن  7382و 7382
وكيتهم الناس كيقول هلم انتما ما درتوش،  كيجي رئيس احلكومة
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ن هاذ وزير مورينا السيد الرئيس شحال حوليت ليهم السيد ال
االعتمادات فهاذ السنتني؟ الدستور جاب لنا مبدأ التفريع يعين 
حدد االختصاصات ما بني الدولة واجلماعات، ولكن ما بغيتوش 

سنني  3تفعلو الدستور، السيد الوزير. شحال من سنة هاذي 
ابش تبداو تعطيو هلاذ اجلماعات، راه ما عمر مشاكل العزلة وفك 

حي الرايض وغادي متشي إلساكن  العزلة غادي تفك من
واتوانت واميينتانوت وامزوضة واحلوز أبدا، جبتو دستور كفء 

على  884و 887و 888وقوانني تنظيمية انتما اللي جبتوها 
ة انتما اللي جبتوها وصوتنا عليها طبقو معنا القوانني التنظيمي 84

 .والدستور، ما طلبنا حىت شي حاجة أخرى، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة للسيد الوزير، عفوا هناك تعقيب إضايف آخر،       
 .النائب احملرتمتفضل السيد 

 حممد السيمو:النائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

احنا فقط بغينا نتكلمو على هاذ الشي دايل املعادلة اجملالية،       
سيمة، منني الشاون واحلالعرائش وإقليم فيما خيص ابلنسبة إلقليم 

، احلسيمة معدلة، 483نوصلو إلقليم العرائش الطريق معدلة 
العرائش مقطوعة تقريبا كلها حمفرة. بغينا من السيد الوزير، يعجل 
ابلصفقة اللي عندو مرصودة لديك الطريق هاذيك، وكنشكر 
الفرقاء أو املتدخلني القطاعات احلكومية اللي دخالت يف 

الشكل إجيايب وبغينا هاذ القطاعات احلكومية احلسيمة بواحد 
عاود تنزل شوية للشاون، العرائش، واتوانت راه احنا مواطنني 
حبال حبال، ماشي غري ينزلو يف جهة وحدة. احنا مع احلسيمة مع 
الطلب دايهلم، حبالنا، راه ما كاينشي شي فرق، ومن جديد  

زلو متا اللي ن كنشكر احلكومة دايل صاحب اجلاللة العناية دايهلم
والعناية د سيدان على هذا القطاع، شفت أان اإلخوان دّخلو حىت 

شي واحد ما ما تكلم على هاذ الشي حبال إيال احلسيمة راها 
 ...معزولة، ال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا الكلمة لكم السيد، آه نقطة نظام تفضل السيد       
 .النائب احملرتم

 )نقطة نظام(: هيبالنائب السيد عبد اللطيف و 

نعم جنابكم عندي نقطة نظام وفقا للنظام الداخلي، ال       
جيوز يف جملس النواب إاثرة القضااي احمللية، حنن نواب لألمة وليس 
نظاما للقرى أو للجماعات. وبناء عليه القضااي احمللية هي موضوع 
األسئلة الكتابية وليس األسئلة الشفوية، لذلك نلتمس منكم 

 .احرتام القانون، شكرافرض 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير للرد على       
التعقيبات، نقطة نظام؟ تعقيب إضايف، السادة النواب احملرتمني، 

 .آخر، تفضل السيد النائب احملرتمتعقيب إضايف 

 عبد هللا بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية:النائب السيد 

 ألتدخل يف إطار التعقيب اإلضايفالسيد الرئيس، ما كنت       
ألن السؤال واضح واجلواب واضح، أعتقد أبن احلسيمة وما يقع 
فيها وما يقع يف عدد من املدن واجلهات ليس قضية حملية هي 
قضية وطنية، وهاذ اإلشكال السبب دايلو هو غياب النظرة 

كنّدخلوش يف الوقت   االستباقية، السبب دايلو هو أننا ما
املناسب، السبب دايلو هو االلتزامات ألنه وقع واحد التسابق يف 

د املليار دايل الدرهم، اليوم كنسولو على  2تقدم برانمج  7383
التنزيل دايلو. فلذلك هاذي من بني األمور األساسية اللي  
كيخص احلكومة والدولة عموما كيخص تكون عندها واحد النوع 

ية ماشي منني يوقع منشيو نطفيو هنا، ونطفيو هنا، من املصداق
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ونطفيو هنا، ألن هاذ اإلشكاالت اللي كيثريو السادة النواب هي 
إشكاالت ابلفعل قد تبدو حملية، ولكن هي يف عمقها عندها 

 .بعد وطين، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، بدون تصفيق هللا يبارك فيكم أ       
اإلخوان مجيعا اجلميع، تعقيب إضايف؟ تفضل طبعا، انتهى. السيد 
الوزير، لكم الكلمة يف إطار الرد على التعقيب األصلي والتعقيبات 

 .اإلضافية

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :   واملاء

ال هو هاد املوضوع دايل الطرق القروية، رجاء جيب أن       
ربه ابهلدوء الالزم وما نقولوش فيه بعض األمور اجنتزئها من نقا

ذات موضوع. الطرق القروية والطرق يف بالدان  سياقات غري
سيستمر السادة النواب والسادة املستشارين يف طرح األسئلة 
حوهلا، ألن اخلصاص كبري واخلصاص جماش مع هذه احلكومة، 

 مطلوب منا اخلصاص منذ سنوات. اللي خصنا نعرفو هو واش
نتكلمو ابلصراحة ابش نقولو اش كاين؟ وال مطلوب منا نبداو 
نعطيو جمموعة د الوعود اللي ما كايناش؟ هاذ الطرق القروية كان 
ها فيه برانمج وطين أول انتهى، وفيها برانمج وطين اثين انتهى، وفي

برانمج دايل أتهيل ترايب انتهى. دااب كاين مشروع تكلم عليه 
ك، اللي كيتعلق ابلفوارق اجملالية ما حنكموش عليه، أان جاللة املل

مسعت شي انئب كيقول حىت هوغادي للخسران، هذا غري 
صحيح. واحد اجملموعة د األمور دارت يف بالدان دارت ولكن  
كيفاش دارت؟ وما نقولوش أمور فحال هادي دايل إيساكن 

وعرفة، ن بوكذا، راه حىت احنا جايني من العامل القروي، أان جاي م
إذن أان عارف أشنو كاين. وابملناسبة عندما تتكلمون عن احلسيمة 

د املليار دايل الدراهم غري يف الطرق، وخص السادة النواب  2راه 

 833.333يعرفو أن الطريق اللي ميكن تديرها يف منطقة ب 
د  4حىت ل  433درهم، يف املناطق اجلبلية د الريف كتديرها ب 

رهم للكيلومرت. وهذا اجلهد، الدولة كتديرو، ليس املليون دايل الد
منة منها، خصها تديرو. لكن هذا ما تيعنيش أنه ملا تتجي واحد 
املناسبة، نقولو بالدان ما دار والو، وإال كيفاش تدارو هاذ الطرق؟ 
وكيفاش دارو هاذ الطرق السيارة؟ وكيفاش دارو هاذ البنيات 

د اللي غيكون فيه بطبيعة حنن اآلن أمام برانمج جدي التحتية؟
كلم، وجاء إستجابة هلاذ الطلبات د   47.333احلال حوايل 

السادة النواب والسادة املنتخبني، واللي غادي تدخل فيه واحد 
العدد دايل الطرق القروية. أان عندما حتدتث على أن الصيانة ال 
تدخل ضمن االختصاصات، ألن هاذ القانون خص السادة 

شي  ش ما جييوش يرتبو على وزارة التجهيز والنقلالنواب يعرفوه اب
  .حاجة اللي ما كايناش

، ما   %233القضية اللي شار ليها السيد النائب احملرتم، د       
، وأان هاذ امللف أعرفه ألنه وقعت %83، كاينة  %233كايناش 

فيه إشكاالت، ولكن ما عندو معىن يتطرح يف جملس النواب، ألن 
أان فديك الوقت كيفاش هاذ اجلماعة هضرات غادي نقول ليك 

. ما ميكنش عاود %83؟ واحلال أهنا خصها أتدي %233على 
اثين ما نقولش للسادة النواب أن كاين شركاء يوقعون وال يلتزمون، 
وصحيح كيوقعو وكيوقعو أمام جاللة امللك، ومع ذلك ال يلتزم 

، ألنه ديروههؤالء الشركاء. ألنه هذا واحد العمل تشاركي خصنا ن
فهاديك احلالة أشنو اللي مطلوب من وزارة التجهيز والنقل؟ هو 
أنه مّلي ما كيأديوش الشركاء أهنا إما كتوقف هذاك املشروع، وال  
كتدخلو فواحد الدائرة دايل "يف انتظار أن يكون هناك التزام من 
الشركاء". واجلماعات ابملناسبة راه إيال بغات جتيب احلصة دايهلا 

ساهلني ألن عالقتها ابملديرية العامة للجماعات احمللية، عالقة  راه
جيب أن تكون عالقة مبنية على االلتزام. احنا ابلنسبة لينا غري 
منني توقعو معاان، العيب إيال وزارة التجهيز والنقل ما التزماتش 
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بذاك الشي اللي عليها. أما ملا تناخذو مجاعة هنا وجهة هنا 
مليون  833راان تكلمت لكم قبيلة حوايل وكنرتبو داك الشي 

دايل الدرهم، وزارة النقل والتجهيز ما عندهاش منني جتيبها إيال 
 .ما ووفاش هاذ الشركاء

لكن اللي بغيت أان أنكد عليه، هو أن الربانمج املقبل هو       
برانمج طموح جدا، وبرانمج إن شاء هللا غيستجيب لواحد العدد 

كيد ما غيسدش اخلصاص، لكن هذا دوركم دايل الطلبات وابلتأ
السادة النواب أن تذكروان هبذا األمر وأن تضعوا األصبع على 
ا اجلرح يف األمور اليت مل نلتزم هبا واليت كان جيب أن نلتزم هبا، أخذ

 .بعني اإلعتبار األمور املوضوعية. شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

ف صلت الرائسة من السيد الوزير املكلشكرا السيد الوزير. تو       
ابلعالقات مع الربملان مبراسلة ترمي إىل ترتيب األسئلة املوجهة أو 
 اليت تعين القطاع املكلف ابلنقل ترتيبها مباشرة بعد هاذ القطاع،
مث منر لباقي جدول األعمال. ونظرا ألن السيد الوزير، هو الذي 

 .سيتوىل اجلواب عنها أيضا

عن القطاع املكلف ابلنقل  82مباشرة للسؤال رقم ومنر       
الذي وردت فيه ثالثة أسئلة، السؤال األول منها هو السؤال رقم 

ات للسيد، عن محاية حقوق مقتين السيارات املستعملة 82
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيد 

 .الرئيس

 :ق االشرتاكيالنائب السيد شقران أمام رئيس الفري

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

سؤالنا يف الفريق اإلشرتاكي عن اإلجراءات املتخذة حلماية       
 .حقوق مقتين السيارات املستعملة وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير اجلواب      

ك يالسيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجست
 :واملاء

 شكرا السيد النائب،

أان بغيت غري نعطي واحد الرقم مزاين السادة النواب يعرفوه       
ألنه هو رقم دال، أو يف احلقيقة كاين واحد اجلهد كبري اللي 
خاصو يّدار أو احنا اآلن بصدد القيام به ألن التغيريات اللي 

 اآلن تقريبا حوايل les mutations تنسميوهم يف فرنسا
 433.333، ارتفعو من 7382يف  333.333

، أو منني تنشوفو احنا شحال كاع تنبيعو أو 333.333ل
شحال تنستوردو من السيارات اجلديدة عندان حوايل 

 .، مبعىن هذا واحد السوق كبرية جدا823.333

ابش نلخص ليك السيد النائب، حنن اآلن بصدد وضع       
والشراء  س اللي تيوقع البيعبنك للمعلومات اللي غادي يسمح للنا

بيناهتم أهنم غيطلعو على احلالة دايل السيارة، بطبيعة احلال إيال 
ما كانتش فيها بعض األمور اللي مرتبطة يعين مبديرية الضرائب 
وال إدارة اجلمارك املباشرة، أمور اللي غياخذو عليها معلومات 

ض عدون طبيعة احلال أن نعطي معلومات حول املالك، غري ب
 .املعطيات حول السيارة وحنن بصدد القيام هبذا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الوزير احملرتم،
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تو، أمهيبطبيعة احلال هذا قطاع كيفما كان احلال عندو       
وابلتايل كاين واحد الضرورة دايل التنظيم دايلو والقيام بواحد 
جمموعة د اإلجراءات اللي كتحمي مجيع األطراف. األساسي هو 
محاية املستهلك ألن بعض املواطنني أو احنا كنعرفو اللي كيقتنيو 
السيارات املستعملة، يعين الطبقة املتوسطة يعين كيبذلو جمهود 

ارات مستعملة فإذا هبم يفاجأون أبهنا موضوع ابش يقتنيو سي
حجز أو موضوع أو أهنا مت التصرف يف اهليكل دايهلا. وهاذي 
إجراءات اللي خصها تكون أساسية ابش تكون اللي كيقتين 
السيارات تكون عندو معطيات مضبوطة حوهلا يعرف وضعيتها 
. مالقانونية حىت ال يفاجأ بعد ذلك وجيد نفسه يف ردهات احملاك

من جهة أخرى، هاذ العملية ابلشكل الذي تتم به بدات كتسمح 
بعمليات النصب واالحتيال على املواطنني، وهناك من أصبحوا 
حيرتفون هذه املهمة من أجل اإلغتناء يعين من خالل النصب على 
املواطنات واملواطنني حىت أهنا اآلن هناك سيارات جتوب ابملدن 

 4الدار البيضاء يعين السيارة  أبرقام موحدة، مؤخرا ملف يف
 ...سيارات برقم واحد وابلتايل جيب محاية املواطنات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم. السؤال املوايل هو عن التوازن       
اجملايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل 

بتقدمي  السؤال املوايل هو متعلقللوحدة والتعادلية، عفوا، عفوا،... 
آاثر التعديل األخري ملدونة السري للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول آاثر التعديل األخري اللي عرفته       
 .مدونة السري وشكرا

 

 :يد رئيس اجللسةالس

 .السيد الوزير تفضلوا      

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

اآلاثر حلد اآلن ألن احنا كنتكلمو على دخول حليز التطبيق       
، تقريبا أقل من سنة، لكن اللي كان مهم 7382غشت  88يف 

لنائب كيما قلت للسيد ا  فهاذ التعديالت هو تقوية املراقبة. أان
الزميل دايلكم املؤشرات يف عمومها مؤشرات تراجعية على مستوى 
مؤشر اخلطورة، مؤشر الوفيات، لكين نتكلم غري على القضية دايل 
أداء أجهزة املراقبة، الحظنا ارتفاع أعداد الغرامات التصاحلية 

ابلنسبة  %4343: 7383واجلزافية املؤداة فورا مع مقارنة مع 
ابلنسبة لألمن الوطين، وهذا مؤشر مهم  %832للدرك امللكي، 

جدا ألنه كان املقصود عندان هو تقوية املراقبة فهاذ اجملال هذا، 
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة للتعقيب      

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

فقط  قشكيتعل يل راه كاين، ولكن ماالسيد الوزير، هو التعد      
النتيجة دايلتو ما كتعلقش فقط بنسبة الوفيات، ولكن بنسبة 

 ألن التقارير كتعطي أبن ما نقصاتش، حوادث السري بصفة عامة
 .بل ابلعكس فهي يف تزايد

اإلشكال اللي كيتعلق هباذ القانون كاين على مستويني اثنني       
قانون، ل املتعلق ابلتطبيق الوقائي للالسيد الوزير: املستوى األو 

مبعىن التطبيق العادي، هذا قانون يدبر السري واجلوالن ابلنسبة 
للمغاربة كلهم، ولكن املالحظ أنه ما كيطبقش على املغاربة كلهم، 
أو حىت احلاالت فاش كيتطبق يف بعض األحيان تيكون فيه 
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كثرية أو ما    دالتشديد، واللي تيكون غري مربر واألمثلة فهاذ الصد
كاين الش ندخلو فيها. إذن التعميم دايل هاذ القانون أو التعميم 
دايل التطبيق دايلو خاصو ضماانت أو ضوابط، أو ممكن أننا 
نستافدو ابلتجربة دايل جمموعة متاع الدول واللي دارت كيفما 
ميكن نقولو واحد املخالفات أوتوماتيكية أو ما تيبقاش للعنصر 

قية تدخل وتتويل واحد النوع دايل الشفافية واملصداالبشري فني ي
 هذا من جهة؛

من جهة أخرى السيد الوزير، كاين املستوى الثاين اللي هو       
بعد وقوع حادثة معينة، وهنا اإلشكال اللي تيوقع السيد الوزير 
دايل الشواهد الطبية، دايل اخلرباء احمللفني اللي غيديرو اخلربة 

ننساوش الطريقة املشبوهة ابش كتكون هاذ اللجنة املضادة، أو ما 
يف غياب نص قانوين صريح اللي كيأطر هاذ الشي، أو هنا املواطن  
كيتيه بني تضامن هذا مع ذاك أو بني عاوتين املسطرة اللي كتطول  
كتاخذ واحد املدة طويلة هذا من جهة. إذن فني هو املواطن اللي 

يصلح  ذاك التعويض إما ابشتيتضرر من حادثة السري أو تيلزمو ه
السيارة دايلو أوال ابش يصلح الصحة دايلو؟ ألن املغاربة واقفني 
بصحتهم ما واقفينش بضمان إجتماعي كايف، ما واقفينش بتغطية 
إجتماعية واضحة، واقفني غري ابلربكة اللي كيكلوها فهذيك 
الربكة، آش من ضماانت تعطى هلاذوك الناس؟ واش كاين شي 

 .قت وال دائم؟ما كاينشتعويض مؤ 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، الكلمة.. هل هناك من تعقيبات       
 .إضافية؟ لكم الكلمة السيد الوزير للرد

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

راه  عملياالسيدة النائبة أان جاوبت على هاذ السؤال وخا       
ما ميكنش نقيموه ألن أقل من سنة ابش نتفامهو، ولكن أان مع 

ذلك جاوبت أو ركزت على الغرامات، لكن هذيك القضية اللي 
دايل الشرطيات  7قليت ال عاواتين ما نعمموش، أان وزير قبطوين 

هنا قدام الوزارة ابلسيارة داييل اخلاصة، أو عرفو الصفة داييل أو 
أو خلصتها. إيال كانت شي حالة أو حاالت يف  رتبو عليا غرامة

البالد ما نعمموش، راه احلمد هلل بالدان فيها انس اللي تيطبقو 
القانون، وأنت عارفة القاعدة األصولية الشاذ ال حكم له، أو 
احلاالت من هنا ولكن خاصنا عاواتين ننتاهبو. إيال كان شي 

واحد  دااب شي واحد اللي هو بغى يستعمل النفوذ دايلو، حبال
يقول ليهم أان وزير خليوين أمسيتو راه اإلشكال عندو هو ماشي 
عند الناس دايل املراقبة، لكن أان أعطيتك مثال ونقدر نعطيك 
عشرات األمثلة ملسؤولني كبار اللي تيخلصو الغرامات، ألن األمر 
تغري يف بالدان حنو األحسن، واحنا من هاذ القبة هذه جيب أن 

ألمن الوطين والدرك امللكي أهنم يتعاملو بصرامة مع  نشجع انس ا
كل من يتجاوز القانون شكرا السيد الرئيس. أو هذوك اللي 

 ...شرطيات 7قبطوين 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل، واآلن السؤال وارد من انئبة، السؤال       
ب ااملوايل آين عن ظاهرة حوادث السري للسيدات والسادة النو 

احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، الكلمة لكم السيد النائب 
 .احملرتم تفضلوا

 :النائب السيد خالد الشناق

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

أمام تنامي حوادث السري ببالدان، ويف إطار السياسة       
الوزير،  كم السيداحلكومية الرامية إىل احلد من هذا النزيف. نسائل

عن مقاربة احلكومة لظاهرة حوادث السري، وما هي التدابري 
 املتخذة للحد من هذا النزيف؟
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 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير      

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد النائب،

نكمل ذاك الشي اللي قلتو، أوال  أعطيتيين الفرصة ابش      
املقاربة تشاركية، إذن ال يصح فيها نقولو وزارة التجهيز دارت، ال 
هي مقاربة تشاركية كولشي مشارك فيها. املؤشرات مزاين نقوهلا 

يف  %74342للسادة النواب، املؤشر دايل اخلطورة انتقل من 
؛ مؤشر الوفيات انتقل من 7382يف  %83344ل 7387
. األشهر 7382سنة  %4348إىل  7387سنة  2338%

كانت إجيابية ومشجعة حيث متيزت   7382األوىل من سنة 
وعدد املصابني  % 5,64ابخنفاض عدد الوفيات أو القتلى بنسبة

. نعاود نقول راه ميت واحد تيضران، 233جبروح بليغة بنسبة 
م اولكن يف السالمة الطرقية على املستوى الدويل حنن نتعامل ابألرق

بشكل جامد، وجل املؤشرات تعرف اخنفاضا على مستوى بالدان 
 .وهذا جيب أن ننوه به، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم التعقيب      

 :النائب السيد خالد الشناق

 شكرا السيد الوزير،

رغم هذه املؤشرات واجلهود املبذولة يف هذا اإلطار، تفيد       
 4133الدراسات واألرقام املعلنة أن عدد الوفيات كيوصل 

شخص كل سنة، أي مبعدل عشرة قتلى كل يوم مقابل جريح 
مليار دوالر  832واحد كل سبع دقائق، مكبدة خسائر تقدر 

هذا احلجم من الناتج اإلمجايل احمللي.  733سنواي، أي ما ميثل 
املهول من اخلسائر البشرية واملالية يضعنا يف املرتبة األوىل عربيا 
والسادسة عامليا، هذا ابإلضافة إىل آاثرها السلبية فيما خيص 

 .حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية

أمام هذه األوضاع، هل من املفيد السيد الوزير، أن نضل       
نفس األسباب ونفس النتائج لكن أبرقام نكرر نفس الكالم و 

متصاعدة، نالحظ أنه رغم مراجعة مدونة قانون السري أن عدد 
حوادث السري مل يرتاجع ابلوترية املطلوبة رغم أن هذه املدونة هي 
أشد صرامة. إذن هذا جيعلنا نؤمن أبن هذه املقاربة الزجرية ماشي 

عانيو منها آلفة اللي كنهي ابلضرورة املقاربة الفعالة ملعاجلة هذه ا
منذ سنوات. البد السيد الوزير، أن نراجع منظومتنا التدبريية 
والتحسيسية للسالمة الطرقية، وأن نوسع دائرة اإلشراك والربامج 
لننتج ثقافة مرورية إنسانية وسلوكا حكيما مسؤوال عن حياتنا 
وحيات غريان لعلنا حند من هذا النزيف اليومي الذي تشهده 

ف الطرق عرب ربوع الوطن وحىت تتمكن احلكومة من حتقيق خمتل
كما جاء يف   7388يف أفق  % 73هدف احلد من الضحااي ب
 .الربانمج احلكومي وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الكلمة لكم السيد الوزير       
 .للرد

تيك سالسيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوج
 :واملاء

امسح يل كاين تراجع املؤشرات ترتاجع ها املسألة األوىل،       
املسألة الثانية املقاربة راه تشاركية، واملسألة الثالثة راه مكاينش 
غريالزجري، واش معقول شي واحد يدير مقاربة تشاركية يدير فيها 
غري الزجري، راه كاين الزجري والتحسيسي وإىل آخره...، كذلك 

تقول أبنه املؤشرات دايلنا على املستوى الدويل، وأان عطيتكم ت
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قبايلة املثال، منني تتاخذ عدد الوفيات لعدد الساكنة حنن 
والوالايت املتحدة يف نفس املستوى، شئنا أم أبينا هذا هو الواقع. 
فبالتايل كاين تراجع خاصنا نوهو به، واش وصلنا للمبتغى؟ أكيد 

مسيتو ولكن خاص يعرفو السادة  4333 ال، أكيد ال ألن عندان
راه  4333النواب أن أحد اإلشكاليات اللي عندان يف هاديك 

اللي تيموتو من الراجلني، والراجلني راه إشكالية كبرية يف  8333
املدن دايلنا، رغم احلمالت دايل التحسيس وكذا لكنهم ال 

ع دايل ييلتزمون بواحد اجملموعة دايل املقتضيات فيما يتعلق ابلقط
 .الطريق، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم على حسن مسامهتكم يف       
هذه اجللسة. وننتقل إىل القطاع املوايل املتعلق إبعداد الرتاب 
 .الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة، نرحب ابلسيد الوزير

ع هو عن التوازن اجملايل للسيدات السؤال األول يف هذا القطا  
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عمر عباسي

السيد الوزير، مطلب التوازن اجملايل مل يعد اليوم حبيس       
 احلراك ت يفاألدبيات ولكن أصبح يف أفواه املواطنني واملواطنا

الذي حيصل يف بالدان اليوم. لذلك نسائلكم، ما هي التدابري 
اإلستعجالية اليت تنوي احلكومة القيام هبا للحد من التفاواتت 

 اجملالية الكربى؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا      

 

لتعمري االسيد حممد نبيل بنعبد هللا وزير إعداد الرتاب الوطين و 
 :واإلسكان وسياسة املدينة

 شكرا لكم السيد الرئيس،

شكرا لكم السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، فعال ما       
حيدث يف بالدان هذه األسابيع واألشهر يدل على أن هناك جمهود 
يتعني أن يبذل على مستوى التنمية اجملالية وعلى مستوى جهات 

ذا، مل تصلها اف أبنه مل يصلها إىل يومنا هبعينها، اليت يتعني اإلعرت 
تعني واجملهودات اليت بذلت، وابلتايل ي إىل يومنا هذا مثار التنمية

أن تتضافر جهود اجلميع اليوم من أجل أن نعاجل هذه اإلختالالت 
 .وهذه السلبيات املوجودة

ابلنسبة لنا يف ما خيص الوزارة اليت أحتمل مسؤوليتها، هناك    
اكبة هذه اجلهات من خالل إعداد مجيع الواثئق اليت بداية مو 

تؤطر فضاء التنمية أي واثئق التعمري اليت متكن إعداد الرتاب أو 
التعمري اليت متكن من التخطيط هلذه التنمية، عسى أن تدخل كل 
القطاعات بعد ذلك يف تطبيق ما تنص عنه هذه الواثئق، وعلى 

 .هذا املستوى تبذل جمهودات كبرية

اثنيا هناك مشاريع تنموية كانت تقوم هبا الوزارة خاصة فيما    
يتعلق ابجملال القروي عندما كان للوزارة نصيب يف صندوق التنمية 
القروية، مع األسف تعلمون أبنه مل يعد لنا نصيب يف هذا 
الصندوق، مث هناك ما نقوم به اليوم على مستوى املراكز الصاعدة، 

القضااي الكربى املطروحة هو بزوغ عدد ألننا نعمل أبنه من ضمن 
من املراكز الصاعدة اليت توجد يف أمس احلاجة إىل اإلرتقاء هبا 

 ..وهو برانمج الذي خنوض فيه اليوم من خالل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم 
 .للتعقيب
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 :النائب السيد عمر عباسي

لسيد الوزير، يف احلقيقة كنا نتمىن أن يكون الوقت أوسع ا   
ملناقشة هذه اإلشكاليات، ولكن سبق للفريق اإلستقاليل للوحدة 
والتعادلية أن نبهنا احلكومة إىل أنه التفاواتت اجملالية ما بني 
اجلهات أحد املعضالت الكربى اليوم، وهي السبب احلقيقي لعدة 

مة  عدة مدن مبا فيها مدينة احلسياحتجاجات اليوم يف بالدان يف
واملدن اجملاورة هلا وعندما نطرح اليوم هذه القضااي نطرحها بكثري 
من احلس الوطين وبكثري من املسؤولية، وندعو احلكومة إىل تقدمي 
أجوبة اقتصادية تنموية وليس التعاطي األمين مع هذه 

نها م االحتجاجات املشروعة والعادلة واليت متس يف قطاع واسع
الشباب املغريب الذي يطالب ابلتعليم والذي يطالب ابلصحة 

سنوات،  2والذي يطالب ابلكرامة والذي رفع شعارات منذ 
يطالب ابلتوزيع العادل للثروة يف بالدان، لذلك اليوم يف هذه 
اجللسة الدستورية ندعو احلكومة إىل تغليب صوت احلكمة والعقل 

رب عدة إشكاالت جمتمعية ونعت والتعاطي اإلقتصادي التنموي مع
يف الفريق اإلستقاليل أبنه التعاطي األمين لن يزيد األوضاع إال 
سوءا، ألن هذه املطالب هي مطالب إجتماعية، مطالب اقتصادية 
مشروعة مرتبطة بشكل أساسي مبجموعة من احلقوق اليت أقرها 

 ..الدستور

 :السيد رئيس اجللسة

دة السيدات والسا ايل أود أن أخربشكرا، قبل أن أمر للسؤال املو 
و النواب احملرتمني أنه يوجد بني ظهرانينا وفد برملاين من بوركينافاس

برائسة السيد صانفوا هاليدو منسق شبكات الربملانيني 
البوركينابيني املكلفة ابملاء الصاحل للشرب والنظافة والصرف 

امل كالصحي، ابمسكم مجيعا أجدد الرتحاب ابلوفد وأمتىن له  
 .التوفيق ومقاما طيبا

شكرا، وردت على الرائسة رسالة من السيد الوزير املكلف    
من  82و 87م السؤالني رقم ضابلعالقات مع الربملان ترمي إىل 

نفس القطاع لوحدة املوضوع، ولذلك سنقدمهما دفعة واحدة 
هو  87ليناال جوااب موحدا، والسؤال األول منها هو سؤال رقم 

 ت التهيئة العمرانية للسيدات والسادة النواب احملرتمنيحول خمططا
 .والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتممن فريق العدالة 

 :لنائب السيد حممد احلفياينا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

تعرف بعض املدن املغربية أتخرا يف إصدار واثئق التعمري ومنها    
خاصة تلك اليت جتاوز وقت انتهاء  خمطط التهيئة العمرانية

صالحية الواثئق السابقة، لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن 
اإلجراءات املتخذة من قبل وزارتكم بشأن تسريع وترية إاجناز هاذ 

 .املخططات؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

ط وهو آين ين املرتبالكلمة لكم السيد الوزير، عفوا أمر للسؤال الثا
التهيئة العمرانية مبدن وأقاليم اململكة للسيدات والسادة عن خمطط 

 ي.النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستور 

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

 ،السيد الرئيس احملرتم

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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املنصوص عليها يف الربانمج انطالقا من إلتزامات احلكومة    
احلكومي املصادق عليه، واعتبارا لالستمرارية احلكومية القطاعية، 
فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن السياسة احلكومية يف جمالل 
 خمططات التهيئة العمرانية اليت تعتزمون تفعيلها يف هذه الوالية؟

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .للجواب الكلمة لكم السيد الوزير

لسيد نبيل بنعبد هللا، وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري ا
 :واإلسكان وسياسة املدينة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، فعال 
ئة فيما يتعلق بواثئق التعمري تعلمون أن هناك خمططات توجيه التهي

الوثيقة  هالعمرانية الوثيقة األمسى رمبا على مستوى التعمري، وهذ
تعمل على تقييد الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العامة 
واخلواص، فيما يتعلق بكيفية استغالل الفضاءات واألراضي 
والعقارات يف اجملاالت املعنية، كذلك هذه الواثئق تؤدي إىل 
ضرورة تقيد تصاميم التنقيط وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية 

 .التهيئة العمرانية أبحكام خمططات التوجيه

متت املصادقة على  87.83منذ أننا صادقنا على املرسوم     
 وابلنظر ألمهية هذه ،خمطط لتوجيه التهيئة العمرانية 34

خمطط جديد،  43نعمل على إخراج  7384املخططات منذ 
دايل املخططات متت املصادقة عليها ونشر  4وهكذا هناك 

خليج واد الذهب واحلسيمة  املراسيم اخلاصة هبا وهي خمططات
الكربى ووجدة الكربى واتزة الكربى، خمططان يتم التحضرير 
إلحالتهما على مصاحل األمانة العامة للحكومة قصد نشر املراسيم 

دايل املخططات مت  4وهي الناظور الكبري وأكادير الكبري، 
اإلنتهاء من املشاورات القانونية بشأهنا وهي املتعلقة مبكناس 

يوجد قيد  8ى، بين مالل الكبري، القنيطرة الكربى، الكرب 

املخطط  83املشاورات القانونية ويتعلق األمر بسهل الكرت، 
توجد قيد الدراسة، التجمع احلضري الرابط سال متارة وضواحيها، 
أسفي الكربى، ساحل إقليم العرايش، ساحل إقليم الصويرة، واد 

 -و، إقليمي برشيدأزر  -غريس، ساحل إقليم اجلديدة، إفران
بنسليمان، فاس الكربى، العيون الكربى، جتمعات اخلميسات 
تيفلت، سيدي عالل البحراوي، طنجة الكربى، تطوان الكبري، 

دايل الصفقات مت اإلسناد  2مراكش الكربى وخريبكة الكربى، 
دايهلا ملكاتب دراسات ابش نصوبو املخططات دايل السطات 

 ل إقليم الدريوش، ورزازات الكربى،الكربى، بركان الكربى، ساح
سيدي سليمان، سيدي قاسم، ساحل إقليم سيدي ايفين وكلميم 

دايل طلبات العروض اللي كتهم  4واترودانت الكربى، وأخريا 
اتوريرت، إقليم خنيفرة وحوض ماسة، وكل ذلك يدل على اجملهود 

 .اهلائل الذي يبذل من أجل الوصول إىل ذلك

نوضعو هاذ املخططات هاذو هناك االستناد  تعلمون أبن ابش    
إىل املنظومة احمللية وهناك مسلسل دايل التشاور الذي يطول ألنه 
يتعني أن أيخذ بعني اإلعتبار كل الطلبات املوجودة على مستوى 
حملي إقليمي وجهوي، واليوم اجملهود الذي نبذله هو جمهود الذي 

تلف جيات دايل خميهدف إىل التناسق اجملايل دايل اإلسرتاتي
الوزارات املتدخلة، ابش حناولو منشيو يف هاذ اإلجتاه دايل التنمية 
اجملالية اللي كنطمحو هلا، ولكن اليوم كذلك هاذ املخططات ما 
بقاتش تتهم فقط واحد املدينة أو الفضاء دايهلا، بل والت كتهم 

ها ة بكاملعمال أو الفضاءات املرتوبولية بكاملها أو إقليم بكامله
ابش تكون النظرة مشولية، وبغيت نقولكم يف النهاية أبن اجملهود 
اللي تبدل يف هاذ األربع سنوات األخرية كيتجاوز اجملهود اللي 
تبذل يف العشرين عام اليت سبقت، وابلتايل هناك تسريع دايل 
الواثئق دايل التعمري، لكن نعلم أبنه مع ذلك يتعني أن يبدل 

 ..من أجل مزيد من جمهود على هذا املستوى
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب من فريق العدالة 
 .والتنمية

 :النائب السيد عبد الصمد حيكر

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير حنا تنقدروا اجملهودات اللي تبدالت خالل هاد    
ر قبل ما تصدالسنوات األخرية، ولكن الطموح دايلنا هو أنه قبل 

ما تنتهي املدة دايل واثئق التعمري دايل املرحلة احلالية، نكونوا 
وصلنا للمراحل النهائية دايل وضع واثئق التعمري اجلديدة، ألنه 
التأخر يف ذلك كرتتب عليه مجلة من املفاسد، أوال كيتفتح اجملال 
للمضارابت العقارية وهذا كيؤدي للتضييق على اإلستثمار 

رين اجلادين، احلاجة الثانية، أنه كيتفتح اجملال على واملستثم
مصراعيه لباب دايل اإلستثناءات، الشيء اللي كيأدي إىل تشويه 
النسيج العمراين دايل واحد العدد دايل املدن اللي كيصعاب 
التدارك دايلوا، اثلثا أنه كنمددوا األجل دايل تصحيح بعض 

مللكية د من املواطنني يف ااألخطاء اللي كيمشيوا الضحية دايهلا عد
اخلاصة دايهلم اللي هو دستوراي حق مقدس، و ابلتايل كيويل واحد 
اجملال دايل اإلبتزاز أحياان، ورابعا أنه التأخر تيؤدي إىل تكريس 
الغموض لدى اجلماعات واملؤسسات العمومية بصفة عامة يف 

 .يعين وضع برامج دايل إقامة التجهيزات العمومية املدرجة

 :اجللسةلسيد رئيس ا

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد النائب من فريق التجمع 
 .الدستوري

 :النائب السيد حممد زكراين

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

السيد الوزير، مسعنا اجلواب دايلكم ونفس األجوبة تقريبا عطات    
ق الصواب، أبن املسائل راها يف الطري 7387نفس الوزارة يف 

والسيد الوزير أعتقد أن إيال استثنينا ديك االئحة اللي جبتوا دايل 
التصاميم املنجزة واخا فيها بعض التصاميم ما زالت مل تنجز 
وذكرتو راها منجزة، ما قلتوا لنا التوقيت اللي كيطلب هاديك 
التصاميم بعض التصاميم اللي خرجات للوجود، جبدتوا خريبكة 

 املثال أبن التصميم دايهلا راه تصادق عليه، مامثال على سبيل 
زال ما تصادقش عليه أ السيد الوزير، وهاذ السؤال طرحناه عليكم 

سنوات  1، والتصميم مثال هذا كمثال طلب أكثر من 7387يف 
و ما زال مل يصادق عليه، كتعرفوا السيد الوزير األمهية دايل هاد 

مار لقاعدة دايل اإلستثالتصاميم، هاد التصاميم راه هي يعين ا
وهي القاعدة دايل التنمية، راه كاين واحد اخللل السيد الوزير يعين 

واعدتوان أبن غادي  7387يف املنظومة، املرة اللي فاتت يعين يف 
تشوفوا إعادة النظر يف املنظومة دايل تعمريية اجملال كلوا، إذن ال 

ني، دران سن 83يعقل ابش التصميم دايل التهيئة نديروا فيه 
سنني فني مشات، كتعرفوا السيد  1تشخيص السنتني األولني، و

الوزير منني كيفوت واحد التوقيت دايل تصميم التهيئة الوثيقة 
دايل التعمري كتبقي الوكالة احلضرية كدير اللي بغات يف الفصل 

، يعين كيبقي الوكالة احلضارية كتصرف يف املنظومة على 71
م السيد الوزير حنا كنطالبوا أول مرة ابلتصاميالذوق دايهلا، و هلذا 

اللي راها يف طور اإلاجناز، يعين التسريع ابإلفراج عليها، اثنيا إعادة 
املنظومة دايل التعمري ونستافدوا من بعض البلدان اجملاورة، عالش 

عالش ما منشيوش  les zones concerté ما منشيوش
ئق السيد الوزير الواث آلليات أخرى ابش حنلوا هاذ اإلشكالية راه

 .دايل التعمري راه معوق يف بالدان دايل التنمية، وشكرا
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا للسيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيبات إضافية، 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم تعقيب إضايف

 عبد الودود خربوش:النائب السيد 

ذله احلكومة قدير ملا تبذلونه وتبالسيد الوزير مع كل اإلحرتام والت   
بشكل عام، أود فقط خبصوص خمطط التهيئة يعين واحلديث على 
خمطط التهيئة، أود أن ألفت انتباهكم إىل رسالة وجهتموهنا قبل 

إىل مدير الوكالة احلضرية لكلميم  43/43أسبوعني وهي الرسالة 
لتهيئة ا تطلبون فيها ابعتماد الصيغة احملالة على املصادقة ملخطط

يد الوزير أن الس نبهكماملصادقة النهائية، اللي بغيت يف انتظار 
ال سيما  72طبقا لقانون التعمري وهذا اإلختصاص دايلكم املادة 

شهر  87منها، أن خمطط التهيئة إذ مل تتم املصادقة عليه خالل 
يعد ملغى، واحلال أن خمطط التهيئة دايل كلميم فيه أزيد من 

، ابإلضافة إىل أنه ال يؤسس كما ذكرمت يف طعن تسجلت 833
رسالتكم إىل سوق عقارية ابمتياز، لكن يؤسس إىل هنب أمالك 
اخلواص وهنب أمالك اجلماعات الرتابية الا سيما اجلماعة احلضرية 
دايل كلميم واجلماعة القروية دايل أسرير، لذلك أدعوكم السيد 

لذي هبذا املخطط االوزير إىل مراجعة هذيك الرسالة ووقف العمل 
من  72علق يوم أمس مع أنه ساقط بقوة القانون ال سيما املادة 

 .قانون التعمري، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب، يف حدود ما تبقى من 
 .الوقت

السيد نبيل بنعبد هللا، وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري  
 :ان وسياسة املدينةواإلسك

 .شحال ابقي دايل الوقت

 :السيد رئيس اجللسة

 .32دقايق و 4ابقي إىل غاية 

السيد نبيل بنعبد هللا، وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري  
 :واإلسكان وسياسة املدينة

طيب غنبدا، ايال مسحتيو هباذ املسألة دايل كلميم ابش نقول    
 قانوان، ما كاين شي إجراء استثنائي أبنه أوال هذا هو املعمول به

صميم اللي تعمل ابلنسبة لكلميم كتعرفوا أبمنا وثيقة التعمري وثيقة ت
ملا كيتجاوز األجل  le plan d'amenagement التهيئة

دايل السنة كما قلتم وكيمشي لألمانة العامة وما كيصدرش مع 
األسف كنضطروا هذا من الصعوابت اللي خاصنا نعاجلوها،  

نضطرو نعاودو من األول، طيب يف انتظار ذلك املدن املعنية ك
أو الفضاءات املعنية كتقىب بال وثيقة، لذلك كنطلبوا أهنم يعملوا 
مؤقتا ابلوثيقة اللي وقع فيها نقاش وغنجيو من بعد وغنصلحو 
األمور يف مسلسل الذي ما ميكنش نرجعو لكلميم الوثيقة اللي  

عام، غري جمدية، ما  82، يعين هاذي 7333كرتجع لسنة 
ميكنش أبدا نشتغلو هبا وهذا هو الشأن ابلنسبة لواحد العدد دايل 
املدن األخرى، فلذلك وما مسعته غري ذلك من أمور أتكدوا أن 
ال عالقة هلا ابلصواب أبدا، ابش تطمأنوا منت هاد الناحية، ألن  

 .كتعرفوان حنا ما فيناش هاد النوع دايل املمارسات

 :س اجللسةالسيد رئي

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول واقع وآفاق سياسة    
حماربة السكن غري الالئق مبدينة الدار البيضاء للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم

 :النائب السيد أمحد برجية

 حنا احمللي هو اللي مطلعنا،
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 ا السيد الرئيس،شكر 

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

منذ انطالق امللف أو مشروع الكبري دايل معاجلة ظاهرة     
السكن الغري الالئق واحد جمموعة من اإلتفاقيات والشراكات ما 
مفعالش حلد اآلن، ونعطي مثال ابلدار البيضاء توقعت االتفاقية 

أو الربانمج  7383تفاقية الثانية يف واال 7332االوىل يف 
، حلد اآلن كنا نفتخر 7384التكميلي يف العهد دايلكم يف 

ابلتجربة البيضاوية، ولكن مع كامل األسف ما زالت هناك جيوب  
كبرية ودور صفيح كبرية يف الدار البيضاء ونعطي مثال كاراين 

شي لالرحامنة يف سيدي مومن، دوار اوالد الغالية كتعرف هاد ا
السيد الوزير، نزيدو عليها عني الشق، احلي احلسين، نزيدو عليها 
دور الصفيح اللي كاين يف عني السبع احلي احملمدي، كذلك يف 
الفداء رغم أهنا مجاعة حماصرة واجلماعة اللي ما عندهاش اآلفاق 
دايل املعاجلة، ولكن راه ال زالت هناك مشاكل كثرية وكثرية جدا، 

و دااب هو أشنو غادي نديرو هلاد الكارايانت اللي حنا اللي كنطلب
بقاو؟ اجملهود تبدل هذه حيدان طوما حيدان السكويلة، حيدان 
زرابة، حيدان ابشكو، حيدان احلي احملمدي، كاراين سونطرال، 
ولكن راه ابقي كارايانت اخرى اشنو غادي نديرو هلم دااب؟ الناس 

راكات،  اقيات، كاين شبقت دااب كتفرج، كاينة حماضر، كاين اتف
كاين هذا، هادي سنتني كاين مجود، كاين ركود، ما كاينش حىت 
وحركة معاجلاتية هلذا دور الصفيح يف مجيع املناطق اللي قلت دايل 
الدار البيضاء، وأخص ابلذكر النقط السوداء اللي كاين كتجي 
 على اهلوامش دايل دايل الدار البيضاء، ابإلضافة إىل حىت املشاريع

عض املرافقة راه كاين ب اللي مشات ما فيهاش هاذيك التجهيزات
 .املناطق اللي معزولة داي كيعرفوها اإلخوان هنااي

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة السيد الوزير اجلواب تفضلوا

السيد نبيل بنعبد هللا، وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري  
 :سياسة املدينةواإلسكان و 

شكرا لكم السيد النائب والصديق العزيز على هاذ األسئلة اليت 
تعودان على أن أنت تطرحها وأان اجناوب عليها، فقط ابش 
نقولوانت من الناس االولني اللي كيعتارفو بذلك اجملهود اللي تبذل 
يف الدار البيضاء ما تبذل حىت يف شي جهة أخرى دايل اململكة 

 دن الصفيح والسكن غريالالئق تعلمون ذلك، لكنفيما يتعلق مب
التأخر اللي كان، كون أننا ما اشتغلناش ملدة عقود من الزمن جعل 
أن تراكمات علينا أمور اللي اآلن كنحاولو نعاجلوها، فقط نعاود 
نعطيو صورة سريعة برانمج املدن دايل مدن بدون صفيح، تعلمون 

 23ربانمج األول كيهم تعطات انطالقة دايل ال 7332أبنه يف 
ألف أسرة عاود سكناهم ما  23من هاذ  %84ألف أسرة 

نتكلمش على املبالغ املالية املاليري دايل الدراهم، الربانمج الثاين 
هكتار  473مشروع سكين على مساحة إمجالية تصل إىل  84

 72233بقعة أرضية ابش متشي حلوايل  84133ابش اجنزو 
ل ويف أحياء كثرية اللي كتعرفهم فض أسرة، هاذ الربانمج تنجز،

، القصبة، النجاح، 7، الفتح 8الزيتون، املروة، احلمد، الفتح 
الصفاء إىل غري ذلك من األحياء، ما نتكلمش على األحياء 
الصفيحية الكربى جدا، ابشكو، زرابة وغري ذلك طوما اللي 
حتيدو من الدار البيضاء، الربانمج الثالث يهم معاجلة اجليوب 

أسرة متبقية، اآلن  87333الصفيحية املتبقية يتعلق األمر بنحو 
وقعنا على  7384هكتار تقريبا ويف شهر أبريل  733متت تعبئة 

مليار دايل الدرهم ابش نقضيو على هاذ  7.4اتفاقية بواحد 
اجليوب اللي بقات، أعرتف لك اآلن بعد هذا اجملهود وبعد ضرورة 

 ..ل ابلنسبة لألحياء األحياءاإلشارة إىل اجملهود اللي تبذ
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير احملرتم، االعرتاف غادي ميكن يكون يف شي 
شروط أخرى، ننتقل إىل ااألسئلة املوالية، كاين شي تعقيبات 

ائب تفضل تفضل السيد الن احملرتمني؟إضافية السادة النواب 
 .احملرتم

 برود حسن: النائب السيد

 ئيس،السيد الر 

 ،السيد الرئيس السيد الوزير

 لسادة النواب،

ابلفعل السيد الوزير تنشكركم على اجملهودات املبذولة يف إطار    
حماربة السكن غري الالئق واللي شهدهتا مؤخرا واحد العدد كبري 
دايل الدواوير اللي الضحوية دايل مدينة الدار البيضاء، لكن هناك 

ت ب معاجلتها يعين يف أقرب وقالسيد الوزير ملفات عالقة وج
ومنها بعض امللفات العالقة اللي ما زال يف زرابة وطوما، السيد 
الوزير، أنتم تعلمون جيدا أن بفعل املعاانة الكبرية دايل الساكنة 
دايل الدواوير اللي كتعاين معاانة حقيقية، كتعيش اجلحيم ومع 

لت ه ال زاذلك السيد الوزير اإلشكال اللي كاين الكبري هو أن
املعاانة الكبرية اهي معاانة اإلنتظار، ال زالت تنتظر أكثر من عشر 

واللي كينعكس على  7332سنوات على الربانمج امللكي منذ 
حياهتم اليومية واللي مرتبط ابلفعل بظواهر مشينة وخطرية على 
الشباب، نلتمس منكم السيد الوزير وندعوكم إىل تسريع الوترية 

ت زامات احلكومية وابلشركاء وابلتسريع ابالتفاقياوالوفاء ابإللت
 .واإلتزامات، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد الوزير للرد

السيد نبيل بنعبد هللا، وزير إعداد الرتاب الوطين والتعمري  
 :واإلسكان وسياسة املدينة

قول ايل السيد النائب ابش نغري هو ابش منشي يف اإلجتاه د..   
هناك أتخر مع ذلك، ورمبا خصنا نسرعوا من الوترية ابش هاذ 
اجليوب اللي بقات يف الدار البيضاء خصنا نتمكنو مع املنظومة 
، احمللية مع السلطات احمللية مع مجيع املتدخلني ابش نتغلبو عليها

ة فيما صوأمتىن أننا فيما تبقى يف هاذ الشهور القليلة املقبلة خا
يتعلق مبدن الصفيح و مبعية السيدة كاتبة الدولة سنتمكن من 
 .إعطاء هذه الدفعة اليت نوجد يف أمس احلاجة إليها، شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هناك سؤاالن هلما وحده املوضوع ويتعلق األمر ابملباين 
 باملهددة ابإلهنيار وعليه أقرتح عليكم السيدات والسادة النوا

 طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا، األول منهما للسيدات
والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل 

 .أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد سيدي ابراهيم اجلماين

أوال رمضان كرمي لكل الشعب املغريب ولكل رجال ونساء 
أمن واستقرار البالد من األشراف األحرار الذين يسهرون على 

احلسيمة إىل الكركرات، السيد الوزير احملرتم يوجد أكثر من ربع 
مليون نسمة يف دوار احلاجة دوار الدوم املعاضيض وغريها 
يسكنون مبباين آيلة للسقوط ينتظرون مصريهم، ماذا أعدت 

 .وزارتكم احملرتمة من إجراءات عملية يف هذا الشأن؟ شكرا

  :لسةالسيد رئيس اجل

السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .اإلشرتاكي، تفضلوا السيد النائب احملرتم
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 :النائب السيد عبد الفتاح أهل مكي

رمضان كرمي السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا 
 ملعاجلة إشكالية املنازل والبناايت اآليلة للسقوط محاية للمواطنني

 .واملواطنات؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا، السيدة الوزيرة تفضلي

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

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس،

يف البداية أود أن أتقدم ابلشكر للسيدات والسادة    
أعضاء فريق األصالة واملعاصرة احملرتم والشكر موصول كذلك 
للسيدات والسادة أعضاء الفريق اإلشرتاكي على تفضلهم ببسط 
هذا السؤال، كيفما كنعرفوا مجيع السيدات والسادة النواب 

د الظاهرة دايل املباين اآليلة للسقوط تشكل واحاحملرتمني أبن هاذ 
املخاطر كبرية، هاذ املخاطر كتمثل على الساكنة اللي يف هاذ 
الدور واملباين اآليلة للسقوط، كذلك على املارة وكذلك على 
م املباين اجملاورة، وابلتايل هاذ القضية دايل املباين اآليلة للسقوط هت

اد عرب الرتاب املغريب، ولكن هاألحياء أبكملها يف مدن عتيقة 
املباين والدور اآليلة للسقوط ماشي كلها على نفس احلال، ويف 
التايل الوزارة كتعهد املكاتب الدراسات املتخصصة ابش 
نتصنفوهم، فيهم من حتتاج للرتميم واإلصالح، وفيهم من حتتاج 

لتايل إىل تقوية اهلياكل، وفيهم من حتتاج إىل اهلدم وإعادة البناء، واب
 الوزارة عاطيا واحد األمهية كبرية هلاذ الرتاث فيما خيص املباين اآليلة
للسقوط، القصبات والقصور، واعتمدت واحد املقارنة كتعتمد 

واحد الثالثة دايل املرتكزات، مقاربة قانونية، مقاربة مؤسساتية، 
 ومقاربة عملياتية، املقاربة القانونية صادق الربملان بغرفتيه مشكور

الذي املتعلق ابملباين اآليلة للسقوط، ويف  84.87على القانون 
هاذ القانون كيقرتح ابش تكون واحد الوكالة، وكالة وطنية مستقلة  
كتعهد ليها الوزارة بتتبع العمليات دايل اإلهتمام ابملباين اآليلة 
للسقوط، كذلك كاينة واحد املقاربة عملياتية واللي كنعاهدوا فيها 

دران اإلحصاء دايل املباين  7387ران اإلحصاء، يف أول شيء د
اآليلة للسقوط يف املغرب كلوا، وصنفناها وانطالقت العملية، 
العدد دايل هاد الدور واملباين اآليلة للسقوط كيبلغ واحد العدد 

بناية،  4312املعاجلة دايل ومتت  44.282 مهم جدااللي هو 
 8323ة دايل متت املعاجل 7384، يف 7387هاد الشيء يف 

ألف دايل األسر، والوزارة دارت واحد  83بناية، ما يعادل واحد 
 .برجمنا واحد 7383و  7384الربانمج فيما خيص 

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :النائب السيد سيدي ابراهيم اجلماين

الدولة هذا عدم اجلواب  مع احرتامي السيدة كاتبة    
السيد الوزير يعترب ابلنسبة لنظري خاص هو فشل سياسة احلكومة 
يف هذا اجملال، خالل احلكومة سبق طرحنا نفس السؤال وكان 
جواب السيد الوزير جواب نظري فيه كثري من الوعود ودراسات 
وكذا كذا، اآلن جيب على احلكومة أن تتحمل مسؤوليتها، هناك 

ة هي من مسؤولية الدولة، من مسؤولية احلكومة، هذه أرواح بريئ
األرواح حق احلق الدستوري يف احلياة وحق أهم حقوق اإلنسان 
وهو احلياة الكرمية جيب أن توفر هلا احلكومة هذا احلق وهذا من 
واجبات احلكومة، إذا مل تستطع احلكومة أن تفي هبذا الواجب 

، كل الوضعية كارثية جيب عليه أن تقدم اعتذارا للشعب، اآلن
سنة أتخري يزيد الوضع سوء وتعقيد، هناك عمارات مهددة 
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ابالهنيار، هناك مباين وليس يف الرابط فقط، يف فاس ومكناس 
 .ويف سال ويف الدار البيضاء ويف جل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد النائب من الفريق 
 .اإلشرتاكي، تفضلوا

  :النائب السيد عبد الفتاح أهل مكي

شكرا لكاتبة الدولة، نرى كلنا يوميا املنازل اآليلة 
للسقوط وأصحاهبا السيدة كاتبة الدولة أيخذون رخصا لزايدة 
طابق أو طابقني، من املسؤول؟ وتعريض حياة املواطنني واملواطنات 
للموت، وإىل أين وصلت إلتزاماتكم وتعهداتكم خبصوص املدارس 

 .اآليلة للسقوط؟ وشكرا السيد الوزير

  :اجللسةالسيد رئيس 

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

 يونس بن سليمان:  النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

الدولة بذلت جمهود كبري يف هذا املوضوع، البد من اإلشارة أن    
من كان جاحدا أو انكرا  وال ميكن أن ينكر اجملهود الدولة إال

للجميل، خصوصا جيب أن نشهد شهادة حق يف مدينة مراكش 
أسرة من هذا الربانمج، واآلن تعيش يف  8333استفاد أكثر من 

أمن وأمان، نطلب منكم بذل املزيد من اجلهود، إسراع إخراج 
الوكالة إىل الوجود، وابملناسبة أؤكد أن هاذ الربانمج الذي قامت 

هو برانمج استثنائي مكن العديد من األسر من العيش  به احلكومة
 .الكرمي، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .الرد شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة يف إطار

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

 رئيس،شكرا السيد ال

السيد النائب احملرتم، فيما خيص القضية دايل الرابط،     
الوزارة واعية متام الوعي ابحلالة دايل الرابط، كتعرفو الصعوابت 
اللي كتواجهنا ابش نلقاو طريقة ابش إقناع األسر، واثنيا تعبئة 
العقار، إذن الوزارة معتكفة على هاذ القضية هاذي، وميكن اللي 

دايل  4.8لغالف املايل اللي رصدت احلكومة نقول لكم أبن ا
مليون دايل الدرهم،  133املليار والوزارة سامهت بواحد أكثر من 

إذن راه كاين واحد اجملهود حنن نعب  املوارد ونشتغل ابألطر 
 .وحسب القانون ألن القانون

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا، إذن هكذا أتينا على األسئلة اخلاصة ابلقطاع، 
ركم السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة على مسامهتكما يف ونشك

هذه اجللسة، وننتقل إىل القطاع املكلف إبصالح اإلدارة والوظيفة 
العمومية، بثالثة أسئلة األول حول ملف املتصرفني ابإلدارات 
العمومية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل 

رحب ابلسيد الوزير وأعطى الكلمة ألحد للوحدة والتعادلية، أ
 .السادة النواب لوضع السؤال

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا 
معاجلة ملف املتصرفني بعيدا عن أطروحة اإلصالح  من أجل

 الشمويل ملنظومة الوظيفة العمومية؟

 :السيد رئيس اجللسة

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

 السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،

أود أن أشكركم على تفضلكم هباذ السؤال، اللي غيتيح يل    
ة فالفرصة نتكلم على هاذ الفئة اهلامة ضمن منظومة الوظي

العمومية، وأود التأكيد يف البداية أن احلكومة واعية متام الوعي 
ابلضرورة القصوى لتثمني العنصر البشري كمدخل أساسي 
إلصالح اإلدارة وتعزيز قيم النزاهة وهي من هذا املنطلق واعية متام 
 الوعي ابلدور اهلام دايل هيئة املتصرفني املشرتكة بني الوزارات نظرا

كتقوم هبا يف جمال التخطيط وتنفيذ السياسات للمهام اللي  
العمومية ونظرا للكفاءات اليت تزخر هبا، شخصيا مباشرة بعد 
زايريت لكافة املركزايت النقابية، استقبلت اإلحتاد الوطين 
للمتصرفني املغاربة واستمعت إبمعان إىل املطالب دايهلم، وفعال 

دايل  ذلك املصاحلهي حتتاج إىل إىل معاجلة جادة، ومباشرة بعد 
 الوزارة انكبت على تدقيق خمتلف اجلوانب املتعلقة ابمللف املطليب

 .هلذه اهليئة

 :السيد رئيسة اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب، الصوت

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

تعرفون أن هذه الفئة حلقها حيف من الناحية املهنية ومن    
 دية ومن الناحية القانونية، ونعتقد أنه لرد اإلعتبار هلذهالناحية املا

الفئة فمن الضروري إقرار نظام عادل ومنصف يضمن مسار مهين 
حمفز هلذه الفئة، وخصوصا نؤكد على العدالة األجرية هلذه الفئة، 
ير يعين إسوة مبثالئهم من املنتدبني القضائيني، تعرفون السيد الوز 

هم من يف، بني هذه الفئة املتصرفني ومثالئأبنه فارق األجور الصا

درهم شهراي، فال أعتقد  2333املنتدبني القضائيني، يصل إىل 
أنه ميكن اليوم إصالح اإلدارة بدون تدبري عقالين وجيد للموارد 
البشرية وعلى رأسها هذه الفئة ابعتبارها هي اليت تضع السياسات 

ية حقيقية لى دينامالعمومية وهي اليت تنفذها وهي اليت تسهر ع
داخل هذه اإلدارة، فال أعتقد أن إصالح حقيقي هلذه الفئة 
وخصوصا اإلجراءات اآلنية املتعلقة ابلعدالة األجرية وكذلك رد 
اإلعتبار هلا من الناحية املهنية حىت تقوم يعين ابألدوار الطالئعية 
املسنودة إليها يف إصالح اإلدارة وحىت تقوم اإلدارة ب، يعين، 

 ...ملهام املنوطة هبا، فهذه الفئةا

 :السيد رئيس اجللسة

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

إضايف، تعقيب إضايف من بعد، تفضل السيد الوزير تعقيب 
 .النائب

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

أنه  نرى يف اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، السيد الوزير،   
اإلجتماعية ويف إطار العدالة تفاداي للمزيد من اإلحتقاانت 

اإلجتماعية واملساواة وجب اليوم على احلكومة أن تقر إبنصاف 
يف هذه الفئة من املتصرفني اليت تعترب شغيلة قوية داخل اإلدارة 

دبني قل على غرار مثيالهتا من فئة املهندسني واملنتاملغربية على األ
 .القضائيني وغريهم، مبا فيه خري هلذا الوطن، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد النائب، فريق العدالة    
التنمية، تعقيب إضايف، انتهى الوقت، الكلمة لكم السيد الوزير 

 .ما تبقى من الوقت للرد، تفضلوافي
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السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

أوافق السادة النواب احملرتمني على ضرورة إقرار نظام أساسي    
ل لكن ال أوافق الرأي الذي يقو ، يعتمد على مبدأ العدالة األجرية

هاذ احلل ينبغي أن يكون بعيدا عن احللول الشمولية، املقاربة أبن 
اليت اختارهتا، اللي غتنهجها احلكومة، هي مقاربة واقعية تراعي 
األبعاد احلقوقية واإلجتماعية واملهنية هلذا امللف، لكنها تراعي 
أيضا اإلكراهات املالية، وترى أنه سيكون من األفيد إدراج معاجلة 

اإلصالح الشمويل للنظام األساسي للوظيفة هاذ امللف ضمن 
 .العمومية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل هو عن تقييم العمل ابلتوقيت املستمر للسيدات 
يدة احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السوالسادة النواب 
 .النائبة احملرتمة

 مرمي بومجعة: النائبة السيدة

ير، عرفت اإلدارة العمومية منذ مدة ليست ابلقصرية السيد الوز    
املستمر، نسائلكم السيد الوزير، عن اعتماد نظام التوقيت 

تقييمكم لنتائج هذا النظام وكذلك عن مسامهته يف جتويد 
 اخلدمات املقدمة للمرتفقني؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب

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

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، نبغي نذكر أبن اعتماد التوقيت 
املستمر جاء أوال بعد دراسة معمقة ملختلف اجلوانب املتعلقة 

جبدوى اعتماد هذا النظام، وبطبيعة احلال كانت هناك مشاورات 
ة الفرقاء اإلقتصاديني واإلجتماعيني قبل إصدار املرسوم مع كاف

اللي كيحدد األايم واملواقت د العمل ابلنسبة  7333دايل يوليوز 
 .إلدارة الدولة واجلماعات احمللية

دايل الدراسات  7ابلنسبة للتقييم، فعال هناك تقييمان، هناك    
فيها ، الدراسة 7382والثانية يف  7332اللي دارو، وحدة يف 

دايل الفئات، على املرتفقني  4أرقام كثرية واللي انصبت على 
وعلى املقاوالت وعلى املوظفني أنفسهم، وميكن يل نقولكم بدون 
ما ندخل يف التفاصيل الرقمية، أن تقريبا أكثر من النصف دايل 
الفئات املعنية من موظفني أنفسهم، ومن مرتفقني ومواطنني أكدوا 

النظام وعلى التحسن يف اجلودة دايل  على تالئمهم مع هذا
اخلدمات، وعلى أن هاذ النظام ال يطرح مشاكل كثرية ابلنسبة 
هلم، مث إن مسألة اجلودة د اخلدمة ال ميكن اختزاهلا يف التوقيت 
املستمر، هناك معايري أخرى تتعلق بتحسني ظروف استقبال 

 ..وتبسيط املساطر

 :السيد رئيس اجللسة

ر، انتهى الوقت، الكلمة لكم السيدة النائبة شكرا السيد الوزي
 .احملرتمة للتعقيب، تفضلي

 :خنيينز النائبة السيدة سعاد 

أظهرت الدراسة التقييمية للتوقيت املستمر اليت أجرهتا الوزارة    
نفسها العديد من إجيابيات، غري أهنا كشفت يف املقابل على 

صت بعدة وجود العديد من اإلخالالت يف هذا اإلطار، وأو 
إجراءات مصاحبة من قبيل تقوية إجراءات املراقبة للحضور دايل 
املوظفني واعتماد تدابري لضمان صريورة أو دوام الشبابيك 
اإلدارية، مث مالءمة التوقيت املدرسي للتوقيت اإلداري. وهاذ 
النقطة ابلذات السيد الوزير، هي اليت قضت مضجع األسر 

ت يف ؤاألسر. السؤال ما هي وخلقت واحد النوع دايل التشت
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اإلجراءات املعتمدة من قبل الوزارة للحد من هاذ الظاهرة دايل 
 تغيب املوظفني؟ مث ما هي التدابري اليت اختذهتا الوزارة يف احلد من
هاذ اإلخالالت اليت تنم عن غياب كبري جدا للموظفني يف 

اد نظام اعتم القطاعات اإلدارية؟ ملاذا مل تلجأ الوزارة أو الدولة إىل
دميومة يف األايم السبت على غرار املرافق احليوية يف بعض 
اجلماعات الرتابية؟ مث ملاذا ال تفكر الوزارة يف تقييم النظام احلايل 
واعتماد توقيت بفوجني خالل اليوم وذلك لضمان النجاعة 

 ...اإلدارية لضمان

 :السيد رئيس اجللسة

ت هناك من تعقيباشكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل 
إضافية ابلنسبة للفرق فيما تبقى من الزمن املخصص هلا؟ السؤال 
املوايل حول النظام األساسي للوظيفة العمومية للسيدات والسادة 
 النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة

 .احملرتمة

 :النائبة السيدة بثينة قروري

منذ مدة طويلة إصدار النظام األساسي ينتظر املوظفون     
للوظيفة العمومية يف إطار إصالح شامل ومنصف وحديث. لذا 
نسائلكم السيد الوزير، على املسار الذي عرفه هذا امللف وأجل 

 اإلفراج هاذ النظام األساسي؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب

نتدب لدى رئيس السيد حممد بن عبد القادر، الوزير امل
 :احلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

ميكن نقول لك أبن هناك إقرار أبن النظام  السيدة النائبة،   
األساسي للوظيفة العمومية أصبح متجاوزا، يعود إصداره إىل 

. 8824، حىت قبل وجود دستور للمملكة اللي كان يف 8831

عديالت، حىت أصبح ال حيتمل دايل الت 83هو قانون خضع ل 
اآلن أي تعديل، و ابلتايل فاحلكومة وضعت على عاتقها، وأنتما 
امسعتوا للربانمج احلكومي اللي قدمو السيد رئيس احلكومة من 
اإلجراءات األساسية ذات األولوية هي مراجعة املنظومة دايل 
، ةالوظيفة العمومية، وعندما نقول مراجعة منظومة الوظيفة العمومي

يعين إجياد وتوفري إطار قانوين يسمح بتطوير هذا النظام ومالءمته 
مع املستجدات ومع كل التحوالت، وابألخص مالءمة النظام 
األساسي للوظيفة العمومية مع مقتضيات الدستور اللي جاب 
مفاهيم جديدة يف األسس ويف القواعد العامة دايل احلكامة ويف 

 مومية وحتسني ظروف موظفيحتسني أو يف جودة املرافق الع
الدولة، إذن هناك مفاهيم جديدة جاء هبا الدستور، مث هناك 
مستجدات جديدة يف جمال تدبري الرأمسال البشري، هناك آليات 
جديدة يف جمال التدبري التوقعي للوظائف والكفاايت ويف هندسة 

 ... التكوين املستمر، هذه املفاهيم مل تكن واردة يف النظام

 :رئيس اجللسةالسيد 

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

 :النائب السيد سليمان العمراين

 شكرا السيد الوزير احملرتم،

املنهج يقتضي أن نقول أنكم جيب أن تبدؤوا من حيث انتهت    
احلكومة السابقة، احلكومة السابقة دارت مراجعة شاملة وعميقة 

ساسي مبقاربة تشاركية واسعة، اليوم خاص احلكومة للنظام األ
حتسن مع الرتدد وخاصها ما تبقاش مرهتلة التوافقات اليت ال 
تنتهي، اليوم النظام األساسي جيب أن أييت سريعا إىل الربملان، 
ألنه أداة أساسية إلصالح اإلدارة العمومية، ابش ميكن يكفي من 

إصالح اإلدارة  نزيله مبا يسهم يفالوقت يف الوالية احلالية ألجرأته وت
العمومية السيد الوزير، اليوم بغيناكم تعطيوان ماهو األجل املرتقب 
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إلحالة املشروع دايل املراجعة الشاملة هلذا النظام األساسي؟ 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، وشكرا لكم السيد الوزير على حسن 
ر بطلب مرة أخرى من السيد الوزيمسامهتكم يف هاته اجللسة، و 

املكلف ابلعالقات مع الربملان يعاد ترتيب اجلدول الزمين الذي 
بني أيديكم، ومنر إىل القطاع املكلف ابملاء، السؤال الذي أحيل 

املتعلق إبشكالية ندرة املاء  3من األسئلة األوىل أي سؤال رقم 
العدالة  يقابملغرب، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فر 

الرتحاب ابلسيدة الوزيرة أعطى الكلمة ألحد والتنمية. وبعد 
 .املتدخلني، تفضل السيد النائب احملرتم

 الشرقي الغلمي:  النائب السيد

 السيد الرئيس،

هي اإلجراءات اليت ينبغي على الوزارة أن السيدة الوزيرة، ما    
ز؟ يتتخذها للحد من التأثري على إشكالية الندرة املائية ببلدان العز 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

م دان حبكالسيد النائب، أوال أشكركم على هذا السؤال، بال   
املوقع اجلغرايف دايهلا كتميز بواحد املناخ جاف إىل شبه جاف، 

يف األقاليم  ملمرت 33حبيث معدل التساقطات كيرتاوح ما بني 

ملم يف األقاليم الشمالية، بطبيعة احلال  133اجلنوبية إىل حدود 
حبكم التأثرات املناخية ابعتباران بلد يعد من أهم البلدان ضحااي 

قلبات املناخية، ملسنا جبالء هناك تراجع على مستوى دايل الت
 %73إىل  83سنة األخرية ما بني  43التساقطات املطرية يف 

واايل خلفت أيضا آاثر على مستوى الواردات اللي تناقصت ما 
، بطبيعة احلال، يف ظل هاذ املعطيات اخنرطت %43إىل  83بني 

تحكم سلسل الالبالد منذ فجر اإلستقالل بطبيعة احلال يف م
وتعبئة املوارد املائية عن طريق سياسة السدود الكربى اللي هنجها 
جاللة امللك احلسن الثاين رمحه هللا، وهاد السياسة بطبيعة احلال  
كتعتمد إىل االستباقية والتخطيط االستشرافية، يعين خاصنا 
نوجدو للمستقبل يف الوقت املالئم عن طريق واثئق التخطيط، 

ط الوطين للماء، أو عن طريق التخطيط على مستوى سواء املخط
 .األحواض املائية للمخططات املديرية لتنمية املوارد املائية

مث أيضا الركيزة الثانية كتعتمد ابألساس التدبري االستباقي 
والتشاوري حلقينة السدود، يعين يف كل سنة هيدرولوجية كنرتقبو 

صص ى مراجعة احلالتساقطات اللي كتطيح سنواي وكنعملو عل
املخصصة لكل إستعمال، سواء كان االستعمال املوجه للماء 

 ..الصاحل للشرب أو اإلستعمال الفالحي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة ألحد السادة أعضاء الفريق 
 .للتعقيب، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد بلعيد أعلوالل

 .الرحيمبسم هللا الرمحن 

مرت  4323حوايل  8833املعلوم أبن حصة الفرد كانت يف    
 7343ويف األفق دايل  7383يف  223مكعب، ونزلت ل 
، مبعىن املغرب غيكون يف وضعية الندرة 333غادي تنزل أقل من

املطلقة للمياه، يف هاد اإلطار ابلتايل سيطرح إشكالية األمن 
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تيجية ة نطالب أبن تكون إسرتااملائي، يف هذا اإلطار السيدة الوزير 
بعيدة املدى تتالءم مع اإلسرتاتيجيات القطاعية، وذلك من أجل 
تدبري هاذ الندرة دايل املياه، ويف هاذ اإلطار كاين التنويع دايل 

 :املصادر دايل املياه، يف هاذ اإلطار كاين ثالثة نقط

كنطرح تساؤل حول املشروع دايل نقل املياه من الشمال 
، هاذ املشروع اللي كانت تدارت الدراسة دايلو بغينا للجنوب

 233نعرفو، فني وصالت الدراسة؟ خاصة أنه غينقل واحد 
 مليار درهم؛ 43مليون مرت مكعب من الشمال إىل اجلنوب ب 

 %8املشروع الثاين هو دايل حتلية املياه، حلد اآلن حنا عندان 
رة دايل وطين بعشدايل التحلية دايل الناتج دايل املائي دايل ال

 ...احملطات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، منر إىل السؤال املوايل وهو آين عن 
عقيب الوقت؟ آه، لو يف وقت مرحبا، تتدبري، ما بقى وقت، ابقي 

 .تفضلوا، تفضلوا السيد النائب احملرتم la Regieإضايف، 

 حممد احلجرية: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

دان ندرة املاء وقلته من عند هللا، ما عنيف احلقيقة عندما تكون    
ما نديرو، ولكن عندما تكون قلة املاء أو كثرة املاء وقلته يف نفس 
اجملال الرتايب بسبب السياسات العمومية، هنا فني كاين اإلشكال 

 4مليار م 4.3وأعطي منوذج إقليم اتوانت، حباه هللا أبكثر من 
 اإلقليم، ولكن لألسف الرجلني دايل املواطنني كايننييف تراب هاد 

يف املا ولكن ما كيقدوش يشربو، وابلتايل السياسة العمومية يف 
هذا القطاع خاصها تتبدل، ميكن يتقال أبن أننا بعاد عن ندرة 

اللي خطري يف هذا الباب هو أنه    attentionاملاء إىل آخره، 
لدوائر املا قدامو يف هاد اكيمكن أن املواطن كيبقى يستمر يشوف 

السدود والعطش يف كل  2دايل غفساي وتيسة والقرية اكثر من 
سنة كاينني الناس عطشانني والسيدة الوزيرة قامت بزايرة هلاد 
املناطق، ويف اللجنة أكدت أبن اإلقليم أكيد يعاين كنطلبو أبنه 

 ...يكون تدخل عاجل للجواب

 :السيد رئيس اجللسة

النائب احملرتم، السؤال املوايل وهو آين عن تدبري، شكرا السيد 
عفوا عفوا، تفضلي السيدة، ابقي عندكم شوية دالوقت، تفضلي، 

 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائب السيدة حنان رحاب

مساء اخلري السادة النواب والسيد الرئيس، مساء اخلري لكل املغاربة 
ليها ن احلاجات اللي تيحتجوا عم اللي كيتفرجوا فينا، املا واحد

  املغاربة، تيحتجوا عليها يف زاكورة، يف تنغري، ويف احلسيمة، ويف
كل مناطق املغرب، تيحتجوا عليها يف الصويرة، ويف متارة، 
وتيحتجوا عليها يف الصخريات، ويف الشمال، ما بغيناش أجوبة  
كالكي، يعين فوطوكويب حافظينها من الدروس، من املقررات، 

غينا أجوبة عملية كيفاش نقضوا املغاربة من العطش؟ كيفاش ب
حنافظوا على كرامتهم، وحنافظوا على نظافتهم، وعلى عيشهم 
اليومي الكرمي؟ بغينا املغاربة ما يبقاوش حيتجوا على املا، بغينا 
 املغاربة يلقاوا ابش يعيشوا بشكل يومي، ابش يشربوا، ابش يطيبوا،

 .هتموابش ينظفوا والدهم وبنا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة للسيدة الوزيرة للرد

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 السيد الرئيس،
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ف على مستقبل املغرب من أوال نبغي أنكد أبن ال خو     
العطش، املغرب مما يتميز به على الصعيد الدويل هو سياسة وطنية 
مائية انجعة، أثبتت النجاعة دايهلا وابعرتاف اجملتمع الدول، وحنا 
ما كنجيوش هنا نعرضو الدروس، امسحوا يل وهاذ السياسة ماشي 

اسة يأان اللي جبتها، هاد السياسة منذ فجر االستقالل وهاذ الس
تتميز ابلدينامية، وكل عام كتحني ومل يعد ممكنا أننا نعتمدو فقط 
على املوارد املائية التقليدية، اآلن أصبح املغرب مطالب بتنويع 
مصادر التزويد والدولة كتستثمر املاليري دايل الدراهم من أجل 
تنمية املوارد املائية الغري التقليدية اللي أصبحت مكلفة، واملواطن 

درهم  73درهم إىل  83ريب إذا كان املرت مكعب كيسوا املغ
التحلية، املواطن املغريب كيأدي الثمن دايلوا حبالو حبال املواطن 
دايل الشمال يف حدود درمهني إىل درمهني ونصف، وهاذ الشي 
ماشي فقط ألن حنا اللي دران هاذ الشي، تراكم منذ الستينات 

، شكرا لى مستقبل املغربوسامهت فيه كل احلكومات املتعاقبة ع
 .لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، وننتقل إىل السؤال املوايل وهو آين 
عن تدبري الثروة املائية بني مناطق الفائض ومناطق اخلصاص 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :سيد رحو اهليلعالناائب ال

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، يبدو أنه من أهم املشاريع الكربى اللي     
غادي يستافد منها املغرب األخضرهو توزيع مياه السقي من 
املناطق اللي عندها فائض يعين من الشمال إىل املناطق اجلافة أو 
 الشبه اجلافة، ولكن عندها أراضي خصبة مثال انطالقا من

اخلميسات أراضي زعري، أراضي الشاوية ورديغة حىت السراغنة، 
وميكن من بعد إيال كان كذلك، حنا السؤال دايلنا هو بغينا نعرفوا 
واش هاذ املشروع فعال كاين وال ما كاينش، إيال ما كاينش راه 
خاصو يكون، املا راه وال سنواي تينقص وتينقص منو كذلك األمن 

 حي، وحىت االقتصاد املغريب، ألنه مبينالغذائي، اإلنتاج الفال
أساسا على الفالحة، راه تقريبا أكثر من النصف دايل املغاربة 
تيعيشوا من الفالحة، والفالحة ما زال ماشي غري احلكومة 
دايلكم، احلكومات وحىت الدولة مازال ما عطاوش الفالحة ما 

وا فني فتستحقه،وإيال كان هاذ املشروع هذا فعال كاين بغينا نعر 
وصلت الدراسات؟ واش املشاكل دايل التمويل موجودة؟ ألنه 
مشروع هذا ضخم وغادي يطلب مبالغ جد مهمة، ونبغي نعرف  

 .كذلك املناطق اللي هي مستهدفة هباذ املشروع، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة للجواب

ر لدى وزيالسيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

أقول أبن هاذ املشروع نقل املياه من الشمال إىل اجلنوب واللي     
كيدخل يف إطار التضامن اجملايل يف توزيع الثروة املائية، يندرج من 
أهم املشاريع الكربى واالسرتاتيجية املندرجة يف إطار تفعيل 

 43لماء، وهاذ املشروع للكلفة دايلوا تقريبا املخطط الوطين ل
مليون مرت مكعب  133مليار درهم، كيهدف إىل النقل تقريبا 

من أحواض الو واللوكوس لسد اخلصاص على مستوى حوض أم 
الربيع وحوض تنسيفت، الدراسات هو مشروع مهيكل، مهيكل 

 des كلها  847كيلومرت دايل القنوات،   333وضخم تقريبا 
galeries  نفق اللي غنخرتقو فيها اجلبال دايل الريف، وما أدراك

 la dorsale calcaire ما جبال الريف؟ ما يعرف ب
الدراسات هي جد متقدمة على مستوى دراسة اجلدوى 
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اإلقتصادية اللي تكلف هبا القطاع الفالحي وعلى مستوى أيضا 
نهاية لالدراسة التقنية اللي كيتكلف هبا قطاع املاء، حبيث أنه مت ا

من دراسة التأثري على البيئة الدراسة التصميمية، حنن اآلن يف طور 
الدراسات اإلستكشافية اجليولوجية، اللي البد من التعرف على 
الطبيعة اجليولوجية للمسار اللي غياخذو هاذ املشروع حسب حىت 

 .تكتمل يعين الرؤية التقنية

ليه كيشرف ععلى مستوى التمويل هاذ املشروع اآلن اللي      
مباشرة صاحب اجلاللة توقعت اتفاقية التمويل دايلو يف إطار 
الشراكة الصنية املغربية، ملا تكتمل الرؤية ونتوفرو على مجيع 
املعطيات التقنية ألن ما كيجيش ونبداو نبنيو من داب البد من 
نضمنو السالمة دايل املشروع على املستوى التقين غنشرعو فيه 

 .األجال دايلو احملددة، شكرا لكم السيد النائبإن شاء هللا يف 

  :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب فيما تبقى من الوقت

إذن نشكر السيدة الوزيرة على حسن مسامهتها وننتقل إىل    
آخر قطاع مدرج يف هاته اجللسة، وهو املتعلق ابلعالقات مع 

د الوزير لة، نرحب ابلسيالربملان واجملتمع املدين يف ثالثة أسئ
والسؤال األول هو حول املخطط التشريعي للحكومة السيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، الكلمة ألحد 

 .تفضل السيد النائبالسادة أعضاء الفريق 

 جنيب البقايل:  النائب السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 لسيد الرئيس احملرتم،ا

 تدى احملرتم،السيد الوزير املن

وضعت احلكومة السابقة خمططا تشريعيا دقيقا، أبرز نواايها    
التشريعية أمام الربملان، مما سهل عملية التنسيق يف العملية 

التشريعية، يف هاذ السياق السيد الوزير، نسائلكم عن مدى 
استعداد حكومتكم لوضع خمطط تشريعي مماثل يف هذه الوالية 

 .يد الرئيسالتشريعية؟ شكرا الس

  :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير

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

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

شكرا على السؤال الذي طرح، هاذ الوالية املقاربة املختلفة،    
ش؟ ألن الوالية السابقة كان عندان تنزيل الدستور، هاذ الوالية عال

نعتمدو برانمج تشريعي سنوي ومتعدد السنوات، ملاذاهي مقاربة 
 خمتلفة ؟

أوال: ما سحبناهش القوانني اللي كانت حمالة على الربملان ابش 
 نوصلو النقاش فيها؛

ص ن 43اثنيا: يف الربانمج احلكومي مت التنصيص على حوايل 
 اللي كنعتربو عندو األولوية ابش يوقع االخنراط فيه؛

 اثلثا: نصينا يف الربانمج احلكومي على جلنة عليا لتحيني وتدوين
التشريعات، الوالية السابقة كانت عندها إشكالية تنزيل الدستور، 
هاذ الوالية عندها إشكالية حتيني تشريعات اللي كانت سواء يف 

لية، لتشريعات اللي عندان فيها إلتزامات دو املرحلة اإلستعمارية أو ا
وهلذا قرران إحداث جلنة خمصصة لذلك ستعمل على إطالق برامج 

 .دايل تشريعية سنوية ومتعددة السنوات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا



 

  

 

 

 

 

دورة – ابالنو  جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

38 

 :النائب السيد رضا بوكمازي

 شكرا السيد الوزير،

ه ابملقاربة اجلديدة اليت تنوون التعامل من خالهلا يف بداية أنو    
احلكومة مع الوظيفة التشريعية، ولكن السيد الوزير هذا ال مينع 
من القول أنه جيب التعامل مع الزمن التشريعي بشكل أكثر 
عقالنية، جيب التسريع من وترية التشريع ألن واحد اجملموعة دايل 

 ا ألهنا مرتبطة مبجموعة منالنصوص من الالزم التحيني دايهل
احلقوق اليوم هي ضايعة بنصوص التشريعية متقادمة، وهذا السيد 
الوزير كذلك حييلنا على وظيفة الثانية للربملان، إضافة للوظيفة 

 .التشريعية الوظيفة الرقابية

السيد الوزير، ما ميكن ليناش نستمرو يف هاذ العالقة اللي     
لربملان رقابية ابملوافقة دايهلا، ما ميكنش لاحلكومة كرتهن الوظيفة ال

ما يقومش ابلوظيفة دايلو ويكون يف قلب اإلشكاالت اإلجتماعية 
واجملتمعية اللي كيعرفها الوطن دايلنا السيد الوزير، نتمىن أنكم 
 تفاعلو بشكل إجيايب مع املبادرة التشريعية من جهة، اثنيا تفاعلو

 .د الوزيرللربملان، وشكرا السي بشكل إجيايب مع الوظيفة الرقابية

  :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للتعقيب أو الرد

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

نص يف جملس النواب ياله متربجمت لغاية  73راه كاين حوايل 
حلكومة معبأة ابش جتي تناقش معاكم القوانني، إيال  وا 3اليوم 

كان شي إشكال أان رهن اإلشارة يف خدمتكم، اثنيا التفاعل مع 
األسئلة ما دام طرحيت املوضوع راه السيد وزير الداخلية فيما يتعلق 

 .مبا يقع يف مدينة احلسيمة

  :السيد رئيس اجللسة

آين حول اجلهود  شكرا السيد الوزير، اآلن السؤال املوايل هو
املبذولة لتحسني الظروف املادية اإلجتماعية ألسرة املقاومة 
وأعضاء جيش التحرير للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .الفريق احلركي، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

 السيد الرئيس،

 معايل الوزير احملرتم،

 والنواب احملرتمني، السادة النائبات

ال شك أن أسرة املقاومة وأعضاء جيش التحرير حتظى إبهتمام     
كبري من طرف احلكومة كما جاء يف تصرحيها ومن هاد اإلطار 
نسائل السيد الوزير عن التدابري اليت ستتخذوهنا لتحسني وضعية 

 هاد األسر عمليا؟

  :السيد رئيس اجللسة

 .ابالكلمة لكم السيد الوزير للجو 

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

أشكر على طرح السؤال، جمموع املستفيدين من تعويضات يف    
إطار امتيازات تعويضات نقدية ومنافع وامتيازات عينية للمنتمني 

ضافة للمعاش دايل ، ابإل88438ألسرة املقاومة وجيش التحرير 
أيضا تدارت إجراءات تتعلق  73281العطب اللي كيستافد منو 

ابلتأمني الصحي اإلجباري بشقيه األساسي والتكميلي واإلسعاف 
الطيب، تدارت إجراءات فيما يتعلق ببعض املشاريع املرتبطة 
بضمان دخل مادي قار يكفل العيش الكرمي يف إطار املساعدات 

مدرة على الدخل وأيضا تدارت مشاريع أخرى  واإلعاانت ملشاريع
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تتعلق اإلستفادة من بعض األنظمة اللي كتيح بعض اإلمتيازات 
يف وطننا، أيضا كاين توجه إىل مراجعة مستوى قمة التعويضات 

واملتعلق مبعاش العطب  27.84النقدية من خالل صدور القانون 
طة من قيمة النق % 43حبيث أن هذا مكن من حتسني بنسبة 

 .العددية املمنوح على أساسها الراتب، وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

شكرا للحكومة على اإلهتمام هبذه الفئة اليت تستحق يف الواقع    
ادية هلذه التمييز إجيابيا، فمطلبنا ملح هوإعادة النظر يف الوضعية امل

األسر، وكذا تعميم التغطية الصحية على أفرادها، كما أننا يف 
الفريق احلركي ندعو إىل العناية كذلك ابملناطق اليت شهدت معارك 
نضالية ضد املستعمر واليت تعاين حاليا من التهميش واإلفتقار إىل 
أبسط مقومات العيش، ابملناسبة يل قائمة لتأكيد ضرورة اإللتفاتة 

مييز اإلجيايب ألبناء املقاومني يف الولوج للوظيفة العمومية، للت
 .والسالم

  :السيد رئيس اجللسة

 .الرد تفضلوا السيد الوزير ما تبقى من الوقت   

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

 884وع يدعم حاليا ابإلضافة لمشر  8173أضيف أن راه    
 .مجعية تعىن هبذه الفئة 841تعاونية و

  :السيد ريس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال األخري هو آين عن اإلجراءات    
املتخذة من قبل احلكومة من أجل ضمان قانونية وشفافية التمويل 

اخلارجي جلمعيات اجملتمع املدين للسيدات والسادة النواب 
رتمني من فريق العدالة والتنمية الكلمة ألحد السادة النواب، احمل

 .تفضل السيد النائب احملرتم

 :لحممد بنجلو  النائب السيد

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

تشري عدد من املعطيات وكذا ما سبق وصرح به السيد وزير    
ين يفوق ت اجملتمع املدالداخلية على أنه التمويل اخلارجي جلمعيا

بكثري الدعم العمومي، لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات 
املتخذة من قبل احلكومة من أجل ضمان قانونية وشفاقية التمويل 
اخلارجي جلمعيات اجملتمع املدين وكذا اإلجراءات املزمع اختاذها 
من أجل رفع حصة الدعم العمومي الوطنية هلاته اجلمعيات، 

 .كراوش

  :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب   

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

أوال فعال التمويل األجنيب كبري، ولكن ما ميكنش نقولوا      
ح عن طريق كيفوق الدعم العمومي، راه غري الدعم املمنو 

مليون درهم، يف السنة املاضية  700 اجلماعات الرتابية راه حوايل
وصل الدعم التمويل األجنيب القيمة دايلو املصرح به، ألن ماشي  

مليون درهم، اللي صرحوا  888كل اجلمعيات تتصرح، حوايل 
فقط يف  7387مجعية، يف هذا املسار ايال رجعنا  778فقط 

مليون درهم، اإلجراءات للي  744مجعية و 834كانت   7387
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ّدارت وهنا كاين توصيات عند جلنة مراقبة املالية العمومية على 
مستوى القانوين هي متاحة لكم ابش تطرحوها كمقرتحات قوانني 
ما دام هي انبثقات على املؤسسة التشريعية وآنذاك نقومو 

 .ابلتفاعل معها بشكل إجيايب، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ة لكم السيد النائب احملرتم، التعقيبالكلم

 :النائب السيد جواد عراقي

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

بدوري أمتىن رمضان مبارك سعيد لكافة املغاربة حيث     
 .ما ُوجدوا و لألمة اإلسالمية مجعاء

لذي ميكن دور االسيد الوزير، لقد أصبح اجلميع يعي فاعلية ال   
أن تؤديه مجعيات اجملتمع املدين يف التنمية ومسامهتها يف خدمة 
مصلحة الوطن عموما، هذا عندما تلقى الدعم الذي يؤهلها 
لالشتغال مبهنية عالية واستقاللية غري منقوصة، واألجدى 
واألضمن أن يتم دعم اجلمعيات يف إطار سياسة وطنية حقة 

منطقيا إىل جهات أخرى، علما أن متكاملة وإال فإهنا ستلجأ 
الدعم لن يكون يف هاته احلالة من ابب اإلحسان، بل وقد تكون 
وراءه انتظارات خفية يف غالب األحيان قد ال تنطلي على بعض 
اجلمعيات اليت تشتغل مشكورة يف هذا اجملال، لكنها قد تنطلي 
على البعض اآلخر، واخلطري أن هاته اإلنتظارات تكون أحياان 
ذات بعد فكري وثقايف تؤثر سلبا على هويتنا الوطنية، من هنا 

 ...نطالب احلكومة إبيالء موضوع دعم اجلمعيات ماداي ومعنواي

 

 :السيد رئيس اجللسة

عفوا انتهى الوقت السيد النائب احملرتم، ماشي غري انتهى،    
تفضلوا السيد الوزير، أان اللي ما انتبهتش، الرائسة اللي ما 

ش، ال ال كنشوف شي حاجة أخرى، تفضلوا السيد الوزير، انتبهات
 .تنعتذر

لسيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة ا
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

احلكومة ستتفاعل ابش أنكد عليها األسبوع املقبل إن  -أوال   
على  غيوقع نقاششاء هللا، السيد الوزير الداخلية غادي جييو و 

القضااي اللي اّثرت حول بعض األقاليم، فيما يتعلق ابملوضوع 
دايل الدعم دايل اجلمعيات اآلن عندان تراكم من الناحية 
القانونية، املبادرة التشريعية ال دالربملان وال دايل احلكومة يف هاذ 
اجملال من أجل ضمان الولوج الشفاف والعادل الذي حيقق تكافؤ 

 ..اللي كيأطرو القانون هاذ الشي هو املشروع دايلناالفرص و 

 :السيد رئيس اجللسة

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا لكم على حسن مسامهتكم،    
 .رفعت اجللسة وشكرا لكم السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 
 


