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 حمضر اجللسة السابعة والعشرين
 

 م(. 7982يوليوز  3ه )8341 شوال 90الثالاثء : التاريخ
سلس النائبة السابعة لرئيس جم ،العيننيلسيدة ءامنة ماء ا الرائسة:
 .النواب

ساعة وستة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة التانية  التوقيت:
 زواال.

ات تعسلقة لالقااعمناقشة األسئسلة الشفهية امل: جدول األعمال
 :احلكومية التالية

 .التجهيز والنقل والسلوجستيك واملاء 
 كتابة الدولة املكسلفة لاملاء. 
ن ملااربة املقييني لااخار  وشوو الوزارة املنتدبة املكسلفة لا 

 اهلجرة.
 األوقاف والشوون اإلسالمية. 
 كتابة الدولة املكسلفة لاإلسكان. 
 كتابة الدولة املكسلف لالنقل. 
 ااخارجية والتعاون الدويل. الشوون 
 

 :رئيسة اجللسةءامنة ماء العينني، لسيدة ا

 ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،بسم هللا الرمح

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور وعيال مبقتضيات النظام  899طبقا لسلفصل 
فهية ألسئسلة الشلجملسلسنا املوقر، خنصص هذه اجلسلسة  الداخسلي

سواال  71ملراقبة العيل احلكومي ويتضين جدول األعيال اليوم 
 .شفهيا موزعة عسلى قااعات خمتسلفة

ى نستيع إىل املراسالت الواردة عسل ،إن مسحتم ،يف البداية
تفضسلي السيدة  ،تتفضل السيدة أمينة اجملسلس بتالوهتافسل ،الرائسة
 .نةاألمي

 :أمينة اجمللسعزوها العراك السيدة 

 شكرا لكم السيد الرئيسة،

 :اجملسلس من احملكية الدستورية بتوصسلت رائسة 

الذي صرحت مبقتضاه برفض الاسلب  87/82القرار رقم  :أوال-
الرامي إىل إلااء انتخاب السادة سيدي حسن البحراوي، جواد 

 دائرةلغريب، وبسلعسال الشاوي، أعضاء مبجسلس النواب لا
 االنتخابية احملسلية الارب؛

الذي صرحت مبقتضاه برفض الاسلب  84/82قرار رقم ال :اثنيا-
الرامي إىل إلااء انتخاب السيدين صالح الدين أبو الاايل وهاشم 

احملسلية  دائرة االنتخابيةأمني الشفيق عضوين مبجسلس النواب لال
 مديونة؛

برفض الاسلب  الذي صرح مبقتضاه 81/82القرار رقم  :اثلثا-
وا مبجسلس  عضااء انتخاب السيد عبد الفتاح العوينالرامي إىل إل

 رلاط؛الرلاط احمليط، عيالة الالنواب لالدائرة اإلنتخابية احملسلية 

 ه برفض الاسلبالذي صرح مبقتضا 81/82القرار رقم  :رابعا-
نواب عضوا مبجسلس ال دغو ايسنيالرامي إىل إلااء انتخاب السيد 

 جرادة إقسليم جرادة؛ نتخابية احملسليةلالدائرة اإل
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برفض  الذي صرحت مبقتضاه 82/82قرار رقم ال :خامسا-
وإدريس  زيينالرامي إىل إلااء انتخاب السيدين مصافى  الاسلب

كيك ف وقيين عضوين مبجسلس النواب لالدائرة اإلنتخابية احملسليةأ
 إقسليم فكيك؛

 سلباالض برف مبقتضاهالذي صرح  81/82القرار رقم  سادسا:-
إبراهيم و  عبد الرزاق انيت إدبوالرامي إىل إلااء انتخاب السيدين 

ة أزيالل اإلنتخابية احملسلي عضوين مبجسلس النواب لالدائرةاملوحي 
  ؛دمنات إقسليم أزيالل

الذي صرح مبقتضاه برفض الاسلب  80/82القرار رقم  سابعا:-
 عضوا مبجسلس النوابالرامي إىل إلااء انتخاب يوسف حدهم 

 احلاجب.إقسليم  بلالدائرة اإلنتخابية احلاج

رائسة احلكومة توصسلت رائسة اجملسلس مبشروع قانون ومن 
ة صات السسلاة احلكومية املكسلفيتعسلق بنقل اختصا 44.82رقم 

يسا سليسلك لدى حمكية النقض بصفته رئلالعدل إىل الوكيل العام ل
  .مةايم رائسة النيابة العلسلنيابة العامة وبسن قواعد يف تنظ

يتعسلق بعدد األسئسلة الشفوية والكتابية واألجوبة فييا 
 3يونيو إىل غاية  84الكتابية اليت توصل هبا جمسلس النواب من 

 سواال 487ب توصسلت رائسة جمسلس النواب  7982يوليوز 
جوالا عسلى أسئسلة كتابية ومت  833 ،سواال كتابيا 710 ،شفواي
  ة.رئيسال ةشكرا لكم السيد. أسئسلة شفوية 4سحب 

 :السيدة رئيسة اجللسة

اال هاذ قبل اإلناالق يف أش ،شكرا السيدة األمينة
نه مباشرة عسلى أ ،خرب السيدات والسادة النواب احملرتمنيأ ،اجلسلسة
سلسة ف تعقد جتام أشاال جسلسة األسئسلة الشفهية سو بعد اخت

 هابعد ،عيومية لسلدراسة والتصويت عسلى مشاريع القوانني اجلاهزة
ستعقد جسلسة عيومية مشرتكة ختصص لإلستياع لعرض مباشرة 

األول لسليجسلس األعسلى لسلحسالات حول أعيال  السيد الرئيس
 ، وابتداء من السادسة والنصف. 7981اجملسلس برسم سنة 

إذن اآلن نشرع السيدات والسادة النواب احملرتمني يف 
بسط األسئسلة الشفهية املدرجة جبدول أعيالنا ونستهسلها بقااع 

جهيز والنقل والسلوجيستيك واملاء الذي سيتكفل السيد كاتب الت
الدولة املكسلف لالنقل لاإلجابة عنها مشكورا، نبدأ لالسوال األول 
عن أتهيل املوانئ لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية. دلا هاذي أول جسلسة كيكون فيها 

 .ل السيد النائباختالف شوية دايل، تفض

 السالك بولون: النائب السيد

 شكرا السيدة الرئيسة،

يسلة عن اإلسرتاتيجية الكف ،نسائسلكم السيد الوزير اليوم
بتأهيل املوانئ لألقاليم اجلنوبية، وهل لديكم غالف مايل مرصود 

 .وشكرا ؟لتنفيذ هذه اإلسرتاتيجية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

ي يتعسلق لسوال السيد النائب احملرتم السلي عندا
عسلى  تعسلملكن  ،شي دايل األقاليم اجلنوبيةلاإلسرتاتيجية الوطنية ما

فق ة دايل املوانئ األإسرتاتيجيوضعنا  7987سرتاتيجية منذ اإلأنه 
ن يف اآل فيها بناء موانئ جديدة عسلى غرار ما يقع ،7949دايهلا 

الناظور  ،يف الشق الثاينالداخسلة  امليناء اآلخر، اجلرف األصفر،
ا جيري ناء كياهليكسلة دايل الب إعادةهو ما وفيه اآلن  ،والقنيارة

الشق ا هاألول إىل آخره وفي آسفيومنها  يف جميوعة من املوانئ
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وال ا همرتبط لاملوانئ السلي تنحاولوا أننا خنرجو الثالث السلي هو 
أيضا طنجة اجلديد و  حبالجنعسلوها يف فضاءات داخل املدن أساسا 

 ه.عيسل السلي تنحاولوا نشتاسلوا الدار البيضاءامليناء دايل 

لسلي ا الداخسلةفإذن اجلنوب كاين لاألساس امليناء دايل  
أنه   عسلىنيبسلجي والسلي حنا اآلن مقط اإلسرتاتياملخا ان يفعند

ون احلقيقية عسلى أساس أننا يكيكون لالفعل الواجهة األطسلسية 
سامية وخاصة يف إطار التوجيهات املسلكية ال مد بني املارب وافريقيا

  .شكرا ،يتعسلق لالتنيية يف اجملال األفريقيفييا 

 :السيدة رئيسة اجللسة

  .فضلت ،نائبالتعقيب السيد ال ،السيد الوزيرشكرا 

 النائب السيد السالك بولون:

 تعرف كيفيا تلكن   ،شكرا السيد الوزير عسلى اإليضاحات
حىت  م اجلنوبية من أكاديرالسيد الوزير هو أنه لالنسبة لألقالي

 رمال عسلى طولال زحف يفكتعرف واحد ال  هاد املوانئ الداخسلة
 وانئ، من الوزارة أهنا تدخل يف مجيع هاد امل اسلبالسنة السلي ك

 ناامليناء دايل طاناان السلي ك ،مسيتوااكيخص   السلي الدراكا 
السلي متواجدة يف األقاليم اجلنوبية السلي   واحد من هاذ املوانئ

 لبكثرة السلي كانت واحد الكارثة داي الرمال النوع منكتعرف هاذ 
 ،توسعةوال ي أتهيل ما عرفش أ 8001وهاد امليناء من  سسلفر

سلى ع يف واحد العدد دايل السنني وهي تتقولة أن الوزار  مع الرغم
خر لسلييناء، واتضح يف االمعيقة لالنسبة  أساس انه كاينة دراسة

ىت ح سسلفرالدراكا  حىت اليوم من كاين غر  أنه ما كاين والو،
غر واش الوزارة   لسلدراكا ،سنتيم غر  مسليار 88ختسرات اليوم 

اذ هل يةتوسعة حقيقتدير كتفكرش السيد الوزير عسلى أساس أنه 
 .وشكرا امليناء،

  :السيدة رئيسة اجللسة

نش تعقيبات إضافية أعاى يكاا  م إيال ،شكرا السيد النائب
  .التعقيب السيد الوزير تفضل السيد الوزير

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

  ة،رئيسال ةالسيدشكرا 

  فايهر أنه يف اجلنوب اشتاسلنا عسلى امليناء دايل ط األكيد هو
 لداخسلةاالربانمج دايل  داننون يف إعادة التأهيل واليوم عكيا تعسلي

عسلى  راساتالدلفعل اليوم لاونشتال يف إطار  ،مشروع مستقبسلي
ل دايلو التأهينعيدوا النظر يف  عاود طانااندايل  ميناءأساس أنه 
به  السلي تفضسلت من داك الشي 7، برب العاملني إن شاء هللا

راعيوه، تن حنا اذالسيد النائب هو صحيح يف إطار التكسلفة وه
 مربمج..، لكن ما كانش

 :السيدة رئيسة اجللسة

 منر لسلسوال الثاين عن فك العزلة عن ،شكرا السيد الوزير
السادة دية السيدات و ياجلياعات الرتابية احلدودية إبقسليم الراش

  .يد النائبتفضل الس ،فريق األصالة املعاصرةمن نواب احملرتمني ال

 النائب السيد عمرو ودي:

يم إبقسل لسلشريط احلدودياجلياعات احلدودية  حتتا 
 دية اليت تعاين التهييش والعزلة ملقاربة تنيوية حقيقية منيالراش

اب ويشكل غي ،عسلى كافة املستوايت هاأجل النهوض أبوضاع
دى أهم املعيقات أمام تاسلع جلياعات إحذه اهب الارق املعبدة

ت األولوية اومن بني املشاريع ذ ،ساكنتها لتحقيق التنيية املأمولة
 :ما يسلي اليت تاالب هبا ساكنة املناقة نذكر

مجاعة و  بني مجاعة مصيصي إجناز طريق جهوية تربط -
  ....يسيدي عسل
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 اس والقايد الرامي السليار نت إجناز طريق إقسلييية بني -
مشاكسلهم  للاملناسبة يعين معتصيني أكثر من أسبوع ياالبون حب

 .اينسكان مجاعة الريصالعالقة من أجل فك العزلة عن 
طريق إقسلييية بني مجاعة املسلعب والقصور اجملاورة إجناز   -

 الريصاين أيضا.هلا عرب مجاعة 
مركز من  84استكيال إجناز الاريق الوطنية رقم   -

 .سليإىل مجاعة سيدي ع ومنه سليةالرممناقة الااوس إىل 
العزلة  لفك جبياعة واد النعامنعام قنارة عسلى واد ال بناء  -

اجلياعة  ابعة هلذهالدواوير التو املفروضة عسلى جميوعة من القصور 
 .جميوعة من القصور أيضاو  احلدودية كالااوس ووالد عسلي

ذا ل ،فاجبياعة السيتشييد قنارة عسلى واد غريس  -
لوزير عن اإلجراءات اآلنية اليت ستتخذوهنا ألجل نسائسلكم السيد ا

إقسليم  ةعاأعاله لفك العزلة عن مجاملبينة  ةحتقيق املشاريع األساسي
  .وشكرا ،ديةيالراش

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير ،شكرا السيد النائب

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 تيك واملاء املكلف ابلنقل:والنقل واللوجس
  ة،الرئيسشكرا السيدة 

 مباشرا يف اجلوابغر أكون معك  ،شكرا السيد النائب
دايل  3وأيضا  ،دايل املنشآت السلي تكسليت عسليهم 7دايل 

جناز إلالإلجناز وطريقة  امه لارقلااإلشكاالت السلي هي مرتباة 
 لك لأقو  الكن اختصار ليك مكتوبة،  سليهاسي كسلها ميكن نعند

 اهزائد منشأتني قد مت اقرتاح 3السوال يف أن جل املقاطع الواردة 
 يف إطار برانمج تقسليص الفوارق اإلجتياعية والرتابية ةراه مقرتح

املنشأتني  ماد أتيعيف الربجمة عسلى أساس أن ت ، راهالالعامل القروي
ا تيولو يف إطار الربانمج دايل التأهيل الرتايب السلي ت اسيتم إجنازمهف

 ، مبعىنور املصادقةيف ط نيالصفقتو املبادرة الوطنية لسلتنيية البشرية 
 اي إما داخسلنيدايل الارق كسلهم  3منشأتني زائد  1 املشاريع ب
 INDH، وال يف دايل تقسليص الفوارق اإلجتياعية يف الربانمج

 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .التعقيب السيد النائب ،شكرا

 ي:النائب السيد عمرو ود

رتة زمنية يعين الف خصصتو واحد واشاحملرتم السيد الوزير 
دية يألنه يف إقسليم الراش ،حمددة من أجل استكيال هاذ املشاريع

، ألن هاذ املشكل، يعين كاين بصفة عامة درعة اتفياللت هةوج
سلى روش عما زال ما كنهض ،ينا كنهضروا عسلى فك العزلةحنا بد

ا السيد  لذ ،ااذ الناس هاذو هل ولوصو اصنا أصال نمشاريع تنيوية خ
شاريع إجناز هاذ امل يفوا احملرتم كناسلبوكم تسرع كاتب الدولة

ية  اريع مهنه مازالني مشبفك العزلة لالارقات ألاملتعسلقة
  .وشكرا ،هاذ الساكنة كينتاظروهم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ،يد الوزيرسأعاي التعقيب لسلتعقيب إضايف  شكرا، إيال ما كانش
 .ل السيد الوزيرتفض

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

... أنه خاصنا نسلتزمة  عندما أقول أن الصفقاتاآلن ..
التأهيل  الربانمج دايل حنا عندان ،دايهلا لالصفقات يف إطار املدد

خالل السنتني وا سلغادي حناولوا نشتا 7981/7979هو السلي 
 أتني ما دامو عسليه، أما املنشهاذ اإلقسليم السلي تكسليت املقبسلتني يف

ب الوترة دايل اإلجناز القري حساب راه عسلىالصفقات راه خدامة 
  .شكرا هللا، إن شاء
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 :السيدة رئيسة اجللسة

ننتقل اآلن إىل السوال الثالث يف  ،شكرا السيد الوزير
صيانتها الارق وإسرتاتيجية احلكومة لنفس القااع متعسلق بوضعية 

لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني جميوعة نيابية التقدم 
 .يد النائبتفضل الس ،يتفضل أحد النواب والنائبات ،الدميقراطي

 النائب السيد سعيد أمنيلي:

ارة نسائسلكم عن إسرتاتيجية السلي كتنوي الوز  ،السيد الوزير
ارق الأجل تنفيذها من أجل صيان الوزارة من  دويدايلكم السلي 

 والثاين. األول الوطين مت بناؤها يف إطار الربانمج اليت

 :السيدة رئيسة اجللسة

 شكرا، تفضل السيد الوزير.

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

  ة،الرئيس ةشكرا السيد

سليوا كميكنش نت ، تعسلم عسلى أنه مالنائبشكرا السيد ا
لكن ما و  ،سرتاتيجية خالل دقيقةواإلعسلى الربانمج دايل الوزارة 

ميكن أن يقال هو أنه نشتال يف إطار الشبكة املصنفة وأيضا يف 
 دان هلادع ، دايل الصيانةإطار الربانمج دايل البناء أوال مث

ني مستوى حتسوالسلي فيها  ،التحديث السلي فيهاسرتاتيجية اإل
الصيانة  اليوم يف إطار ،نشآت الفنيةفيها صيانة ال والسلي ،ااخدمة

ي يف الشبكة الارقية السل درهم سنواي مسليون 719عندان اإلعتيادية 
برانمج إعادة التأهيل الارق دايل  تدهورت وتالشت وعندان

يها السوال دايلكم السلي ف والسلي جزء منها ورد يفالقرب املصنفة 
 ديةصنفة السلي هي يف وضعية املرت امل القربيسلومرت من ك  آالف 1
 دايل املسليار، 1السلي فيها كسلفة إمجالية بمنشأة فنية  819ا فيهو 

  .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

  .التعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير

 النائب السيد سعيد أمنيلي:

السلي كنالحظوه الدراسات لالنسبة لسلارق خاصة 
مرتو وما كتدومش االستيرارية، ألن دوك  3ية كتديرو اإلقسليي

اجلنبات دايهلا بسرعة كييوتوا يعين حبال يل كنهدرو املال العام،  
سنني، كتيشيي، ما عرفتش هادي  4كتدير الاريق عامني وال 

 .مرتو ماخداماش، وشكرا 3

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب السيد الوزير، تفضل

 ، كاتب الدولة لدى وزير التجهيزالسيد حممد جنيب بوليف
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

داملرتو، كاين الارق الوطنية اليوم  3شكرا، ماشي داميا 
واّل طرق جهوية واّل طرق إقسلييية السّلي فيها اإلشكاالت املرتباة 
لالتضاريس وأيضا لالبنية دايل املناخ وأيضا البيئة السلي مدورة 

 مرت السّلي كتكون عيوما 3فعندما نتحدث عسلى لالاريق، 
goudronné  راه تيكونوا األكداد وتيكون واحد ونصف من

هاد اجلهة وواحد ونصف من هاد اجلهة، عندما نتحدث عسلى أنه  
كاين صيانة مبعىن أن هناك متابعة السلي هي رمسية والتصنيف هذا 

ود نعاودو االتصنيف السلي خداتو الدولة منذ البداية، ايال بايتو ع
واّل مخسة  1وتويّل  3النظر يف التصنيف مبعىن أنه ما تكونش 

 ...1ونصف والّ 

 :السيدة رئيسة اجللسة

، شكرا، السوال الرابع متعسلق لالارق شكرا السيد الوزير
لالعامل القروي السيدات السادة النواب من الفريق اإلستقاليل 

 .النائبلسلوحدة والتعادلية، تفضل السيد 
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 :ئب السيد نوفل شباطالنا

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اإلستعجالية املتخذة 
لفك العزلة عن ساكنة العامل القروي ومتكينها من الارق الالزمة 

 لسليسامهة يف التنيية االقتصادية واالجتياعية؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير، اجلواب

ز لدولة لدى وزير التجهيلسيد حممد جنيب بوليف كاتب اا
 :والنقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد النائب احملرتم،

برانمج طيوح دايل احلكومة فهاذ اجملال السلي فيه كيا 
 81كيسلومرت التكسلفة دايل   81.199تعسليون فهاذ املرحسلة حوايل 

و فيه سلى أننا نوصسلمسليار ونص دايل الدراهم، والسلي من املفروض ع
من الولو  لسلشبكة الارقية يف العامل القروي، اناسلق  %20ل 

 %11منو وفتح لسلسر حوايل  %02اإلجناز دايل الصفقات يف 
السلي بقات فألن  %83وهنا حماة لاش نقول عسلى أنه ديك 

الشركاء دايل الوزارة ولألسف كانت عندهم معنا اتفاقيات ما  
ون حنا مستعدين لاش نكيسلوا كل ما كاينش التزام عندما يسلتزم

 .كيسلومرت يف العامل القروي، شكرا  81199ساران من هاذ 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد نوفل شباط

غياب املسالك وتدين الشبكة الارقية،  يف العامل القروي هو...
لتنيية اسلبات ااألمر ينعكس عسلى احلياة اليومية لسليواطنني ومت

هذا ما يوكد لنا أن ساكنة العامل القروي  ،اإلقتصادية واإلجتياعية

ال تستفيد من التوزيع العادل لسلثروة وحقهم الدستوري يف 
اإلستفادة من ااخدمات الضرورية، كيا هو الشأن لالنسبة لساكنة 
إقسليم اتزة يف الاريق السريع بني اتزة وما يعرف من تعثرات مبركز 

 مكناسة الشرقية، ويف بناء قنارتني عسلى واد األربعاء والاريق مجاعة
الراباة بني اتزة ماراوة تزرين وبويبالن، والاريق  192اجلهوية رقم
الراباة بني جوزات كاف الاار برارحة واليت  1399اإلقسلييية رقم 

سنوات، والاريق اإلقسلييية  0ال توجد عسليها قنارة منذ ما يزيد عن 
اباة بني عني معاوف اتوانت وبين فراسن واليت الر  1479رقم 

 .ال توجد هبا قنارة منذ إنشائها، والسالم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد الوزير، تفضل

 ، كاتب الدولة لدى وزير التجهيزالسيد حممد جنيب بوليف
 :والنقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

األرقام اليوم الواقع يقول  هو أن نقول أنه ما كاينش هاد
 %78مبعىن نشتال عسلى  %20أبن نسبة الولو  قسلت هي 

املتبقية، اليوم احلكومة عندها برانمج دايل بني قوسني املساواة 
العادلة واإلجتياعية ملا هو طرق قروية، والسلي تتم من خالل اإلجناز 

ت ادايهلا التشاور مع اجملالس احملسلية السلي تتكون حوارات ونقاش
قبسلية السلي من خالهلا تتم املصادقة عسلى املشاريع السلي تتدار يف 

 ...هاذ اجملال، اليوم نوكد لك عسلى أنه الربانمج دايل

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا السوال ااخامس يتعسلق مبراقبة 
إجناز صفقات أشاال بناء الارق لسلسيدات والسادة النواب من 

 .املعاصرة، تفضل السيد النائبفريق األصالة 
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 :النائب السيد عبد الغين خمداد

السيدة الرئيسة، نسائسلكم السيد الوزير عن املنهجية اليت 
 تعتيدها الوزارة يف مراقبة إجناز صفقات أشاال بناء الارق؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

تجهيز لالسيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير ا
 :والنقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

السيد النائب احملرتم،تعسليون عسلى أنه الوزارة ما هياش 
استثناء فهاذ اجملال دايل املراقبة دايل الصفقات، كاين اليوم مدونة 
السلي هي مسلزمة دايل الصفقات العيومية السلي تتسلتازم هبا الوزارة، 

، عندها مراقبني السلي مها داخسلينيلكن لاإلضافة إىل ذلك الوزارة 
وأيضا ميكن تقوم لاملراقبة السلي هي مراتباة بواحد اجمليوعة دايل 
املكاتب الدرسات إذا كان املشروع من املشاريع الكبرة، مث أيضا 
هناك جميوعة من املستوايت دايل املراقبة ودايل املتابعة لاإلضافة 

 وا الوزارة وهو ما يعرفإىل أنه النظام اجلديد اليوم السلي دخالت
بنظام ترتيب وتصنيف املقاوالت السلي تيعاي املقاوالت السلي 
تتشتاغل يف هذا اجملال دايل األشاال العيومية والارقات تتعايهم 
واحد التوصيف، وأيضا واحد النسبة السلي من خالهلا ميكن أن 

 .تعتيد يف إطار الصفقات السلي تتجي من بعد، شكرا

 :لسةاجلالسيدة رئيسة 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الغين خمداد

املوضوع اتلصفقات السلي كيعرف واحد التعثرات كبرة 
حول املصادقة، حنا كنعرفو السيد الوزير كتعينوا مدراء عسلى 
مستوى األقاليم، وباينا نتسائسلوا واش هاذ املدراء ماشي أكفاء 

ق الصفقة تسار  لالنسبة لسليصادقة عسلى الصفقات؟ واش كتبقى

عام حىت لعام ونصف، وكيثال الاريق الوطنية رقم واحد الراباة 
بني ازمامرة وسيدي إمساعيل واحد املقاع السلي مت اإلعالن عسلى 
الصفقة وبقات املصادقة عسليها ملدة سنة حىت حصدت واحد 
العدد دايل األرواح، واآلن راه كننتاظرو كذلك الاريق الراباة بني 

عة الواليدية السلي الصفقة اآلن مرت عسليها سنتني الاربية ومجا
وبقات حىت هي كنتاظرو لاش يتم املصادقة عسليها واش حمانش 
الوقت لاش يرتفع اليد عسلى املصادقة وختول لسليدراء، هاذ املدراء 
راه كاين املسوولية مربوطة لاحملاسبة، خاصنا نعايوهم الصالحية 

  ل إجناز الصفقات ووهاذ الشي غادي يسهال يف التسريع داي
كنعرفو التأخر آشنو هي النتائج السلي وصسلنا ليها اآلن حول التأخر 

 .دايل تنفيذ األشاال، وشكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا تعقيب لسلسيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

و املسلف، هي سرورة أي صفقة تتبدا من شكرا، ال ه
الدراسات إىل اإلجناز، واملصادقة هو جزء من العيسلية والسلي من 
خالهلا عسلى حساب املسلفات، كاين املسلفات السلي هي لالفعل 
اإلختصاص دايهلا ترجع لسليصاحل اإلقسلييية واجلهوية، وكاين 
 مسلفات السلي هي مشاريع إسرتاتيجية هيكسلية عسلى صعيد، وخا
تكون هي يف إقسليم ولكنها عسلى صعيد البالد كسلها، هادي فيها 
إجراءات السلي مفروض أهنا كاينة مدونة الصفقات يف إطار 
املصادقة، حنا تناخذوا بعني اإلعتبار، الوزارات تعيل عسلى 
الالمركزة القرارات، وخاصة فييا يتعسلق لاملسألة دايل الدراسات 

يل ا التتبع واإلجناز، وحنن نعوأيضا املسألة دايل املصادقة وأيض
عسلى الرفع من مستوى القيية دايل املشاريع السلي تنعايوها لألقاليم 
وتنعايوها لسلجهات، موخرا هاذي سنتني كانت واحد اجمليوعة 
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مسليون درهم السلي تعاات عسلى  799دايل املشاريع لالقيية دايل 
ايهلا دصعيد اجلهات واألقاليم عسلى أساس أهنم يقوموا لاملتابعة 

 .ولاإلجناز دايهلا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير، ننتقل اآلن لسلسوال السادس، 
اإلشراف عسلى تنفيذ مشاريع التجهيزات العيومية لسلسيدات 

 .والسادة النواب من فريق العدالة التنيية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد الشرقي الغلمي

اف جتربة معتربة يف اإلشر  السيد الوزير راكيت وزارتكم
عسلى مشاريع التجهيزات العيومية، غر أن هذه التجربة مل يتم 
تتحيينها بشكل أمثل، لذا نسائسلكم السيد الوزير ما هي 
اإلجراءات املتخذة إلجراء أو إلخرا  عفوا الوكالة املتخصصة يف 

 .هذا اجملال حليز الوجود؟ وشكرا

 :اجللسةاليسدة رئيس 

 .لوزير لاجلوابتفضل السيد ا

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

شكرا السيد النائب تعسلم لالفعل أنه ملا مت عرض املشروع 
دايل امليزانية دايل الوزارة حتدثنا عسلى هاذ املديرية دايل املوسسات 

دا يف بواحد الدور كبر وكبر جالعيومية، والسلي لالفعل تتقوم 
إطار املتابعة واإلجناز دايل الصفقات، وخاصة التجهيزات ليس 
فقط عسلى صعيد الوزارة، ولكن أيضا عسلى صعيد الوزارات األخرى 
اليت بدأت تنظر عسلى أن هاذ املوسسة لالفعل هي موسسة مرجعية 

لسلي الالكفاءة دايهلا ولااخربة السلي عندها، لكن اإلشكال اليوم 
ماروح لالفعل أننا والينا تنسلقاوا واحد اجمليوعة دايل املعيقات السلي 
مرتباة بدرجة تيسر عيل املشاريع، وأيضا هاذ الشي السلي تكسلم 

عسليه السيد النائب من قبل التقدير دايل املتابعة والتنفيذ دايل 
رية املدي الصفقات، ولالتايل اليوم املشروع دايل إخرا  هاذ 

العيومية خنرجوها عسلى أساس أهنا تويل وكالة، اليوم لسليوسسات 
املشروع، مشروع القانون هوجاهز عسلى أساس أننا نعرضوه يف 

يف املساطر القانونية عسلى أساس أنه يتعرض الحقا عسلى .اهلياكل
 .الربملان لسليصادقة عسليه، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب لسلسيد النائب تفضل

 :النائب السيد حممد لشكر

 السيدة الرئيسة،

 ضرورة تاوير هذا اإلطار املنتظر يعين تفرضه عدة السيد الوزير،
موجبات، فال معىن لالنشاال وزارات إبجناز مشاريع ليست لديها 
ال الوسائل وال األطر الكفيسلة إبخرا  هاذ املشاريع إىل حيز 

املتابعة  شراف فنعين بهالوجود، عندما نتحدث السيد الوزير عن اإل
حتضرا، ختاياا، إجنازا، ولكن كذلك بعد التنفيذ، حىت يودي 
املشروع أهدافه كامسلة، وألجسله السيد الوزير، هناك عدة مشاريع، 
نعم الصفة العامة هي أن املشاريع تتم بشكل ميسر طبيعي، لكن 
هناك مشاريع متعثرة بسبب غياب هاذ املوسسة، لذا ناالب أبن 

 .إىل الوجود يف أقرب اآلجال، شكرا ختر 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب لسلسيد الوزير، تفضل

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

نعم سنحرص السيد النائب احملرتم كيا قسلت عسلى أننا 
هلا سة خاصها تتاور يف األداء دايواعيني أبنه لالفعل هاذ املوس

وتاور أيضا يف امليكانيزمات دايل االشتاال، احنا واعيني عسلى 
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أنه هاذ املديرية خاصها اليوم متشي إلطار وكالة، فالنص املقرتح 
 .إن شاء هللا سنعيل عسلى تسريعه حبوله، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

ع شبكة الارق وسيشكرا، السوال السابع يف نفس القااع يتعسلق بت
السيارة ألحد السيدات النواب والنائبات من فريق العدالة التنيية، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد صدقي

شكرا السيد الرئيسة، نسائسلكم السيد الوزير احملرتم عن 
مآل فكرة توسيع الاريق السيار سواء عسلى مستوى احملور الداخسلي 

 مل تستفد بعد، خصوصا جهة درعة أو يف اجتاه املناطق اليت
 .اتفياللت، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .جواد السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد النائب احملرتم الوزارة تشتال مع الارق السيارة 
 قد برانمج والسلي كان فيه خماط السلي مت إجنازه احليد هلل بنسبةبع

سنواي دايل النيو دايل الارق  %1حوايل  %899تكاد تكون 
السيارة املفتوحة خالل ااخيس سنوات األخرة، اليوم حنن نشتال 
مع املوسسة دايل الارق السيار عسلى عقد برانمج جديد 

ل احد اجمليوعة دايعسلى أساس أننا نربجمو فيه و  7982-7978
الارق اجلديدة، اليوم يف السوال دايلكم فيه مراكش بين مالل راه 

، 7978-7982يف الدراسة التقنية عسلى أساس أنه يتربمج يف 
لكن ما طرحتيوه فييا يتعسلق بانجة فاس يف السوال دايلكم، 
هذاك رمبا غناخذو مزيد من الوقت ألنه الصعوبة دايل اجملال 

ة نزيدو انخذو فيه الوقت الكايف يف الدراسة التقنيتاسلب منا أننا 
 .، شكرا7978لكي يتم إجنازه الحقا رمبا ما بعد 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد ادريس الثمري

 شكرا السيد الوزير،

أوال، احنا كنوهو لاإلهناء دايل املخاط املديري إلجناز 
، والسلي كان آخرها 7987ق السيارة السلي انتهى يف سنة الار 

الرلاط، وأسفي اجلديدة، ولكن كنسجسلو   املقاع دايل املداري
 مالسلي كتهكذلك يف هاذ اإلطار السيد الوزير، أن كل املداخل 

هاذ املقاع دايل اجلديدة أسفي مل يتم إىل حد اآلن إصالح هذه 
لفوائد واملنافع دايلو املداخل مما يفقد هاذ الاريق السيار ا

 لسليستعيسلني،

اثنيا، يالحظ السيد الوزير أن أغسلب اإلستثيارات السلي 
تدارت يف الارق السيارة كسلها متيحورة يف الدار البيضاء الرلاط، 

، مما   %21: 7981، سنة %18: 7981حبيث أنه يف سنة 
كيخسلينا نسجسلو مالحظة دايل نقولو إقصاء أو حرمان لعدد من 

لبعيدة مثل درعة اتفياللت واملناطق اجلنوبية والسلي  اجلهات ا
ه كناالبو يف املخاط املقبل السلي أنتيا كتهيئوا ليه السيد الوزير أن
يتخاذ بعني اإلعتبار هذه اجلهات، وألن هذا كيدخل يف إطار 
التوازن اجملايل والعدالة اجملالية، و كنبايو يف نفس اإلطار كذلك 

 ...كذلك دعمأنه يتخاذ بعني اإلعتبار  

 :السيدة رئيسة اجللسة

إيال ما كانتش تعقيب  شكرا،شكرا السيد النائب، 
إضايف، كاين تعقيب إضايف واحد تفضل السيد النائب من الفريق 

بعده   ،اإلستقاليل مت بعده الفريق اجمليوعة النيابية، تعقيب إضايف
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 اجمليوعة النيابية. التعقيب اإلضايف عند الفريق اإلستقاليل،
 .تفضل

 :النائب السيد نور الدين رفيق

 الرئيسة،شكرا السيدة 

السيد الوزير، سبق لسلوزارة دايلكم أن أعسلنت عن تتسلية 
املقاع امليتد من الدار البيضاء إىل النوصر وبرشيد والذي يعرف 
حركة نقل مهية، خاصة أنه يودي إىل املاار الدويل وإىل املدن 

عيق ضاط املروري املزدحم أصبح يالسياحية جبنوب امليسلكة. هاذ ال
حركة التنقل لاملقاع املذكور، خاصة أايم العال املدرسية وعال 
هناية األسبوع، حبيث أن أبسط حادثة سرال قدرهللا تشل حركة 
السر ملدة طويسلة، وتضيع معه مصاحل بعض املواطنني وعسلى رأسهم 

عد ااملسافرين عرب ماار حميد ااخامس من خالل أتخرهم عن مو 
رحسلتهم وكذلك العامسلني لاملاار. وهو ما يتاسلب اإلسراع يف إجناز 
ن التتسلية مما سيشكسله من انسيابية مرورية وتفادي التأخر لسليسافري

عرب ماار حميد ااخامس. كيا نسائسلكم السيد الوزير عن مآل هذا 
 .الربانمج وعن موعد اإلناالقة دايلو ومدة اإلجناز دايلو؟ وشكرا

 :يسة اجللسةالسيدة رئ

 .دميقراطيالتقدم ال النيابية،شكرا، تعقيب إضايف عند اجمليوعة 

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

السيد الوزير، نثر مسألة ... الارق السيارة كيا 
نسائسلكم عن جودهتا. ويف نفس اإلطار ناسلب توضيحات عن 
احتيال تفويت تدبر نقط األداء وآاثر ذلك عن الوضعية 

 .اإلجتياعية لسليستخدمني؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا. تفضل السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

هرأكيد أن اليوم الارق السيارة قامت إبجنازات  ،شكرا
اقدي السلي  الربامج التعحقيقية عسلى صعيد الفرتة السابقة فإطار 

كانت عندها مع احلكومة، وأكيد أيضا أنه اليوم ميكن نقولو عسلى 
كيسلومرت دايل الارق السيارة مكنت من أننا حناولو   8232أنه 

 87دايل املراكز اجلهوية من أصل  1نوصسلو الاريق السيارة ل 
إىل شفنا األقاليم الصحراوية.... مبعىن هي غادي تكون إضافة 

من  1اليوم يف إطارهاذ الارق السيارة اجلهوية، مبعىن أنه نوعية 
، اليوم نشتال عسلى برانمج ألنه ما تاسلبوش من الارق 87أصل 

السيارة لالفعل ألهنا تقوم إبجراءات عيسلية فشي حاجة السلي ما 
 .عندهاش فعقد الربانمج السلي دايرة مع احلكومة

 هاذ النائب،اليوم ماروح سوال، كيا تفضل السيد 
الشي السلي متعسلق لالتثسليث، ولكن أيضا لاألمر دايل الدار 

، ولكن أيضا اإلضافات السلي جات فبعض النواصر-البيضاء
املناطق األخرى السلي أتبث الواقع واحلركة الارقية عسلى أهنا خصها 
تدار، مسلي ما كتكونش يف الربانمج جيب أهنا يعاد فيها النظر وأن 

عسلى أنه يف  اليوم،وهذا السلي قسلنا  املستقبسلي.تارح يف الربانمج 
غادي حناولو خنرجو به يف  ADM إطار النقاش السلي عندان مع

أننا ندجمو هاد املوقع. لالفعل مسألة دايل  عسلى 7979و 7982
األمن كتارح نفسها إبحلاح، خاصة يف كنف ما يقع حاليا يف 

بضرورة أهنا  واعية ADMوبعض املقاطع وأقول بعض املقاطع، 
من املستوى دايل اليقظة عسلى صعيد املواقع الرئيسية اليت ترفع 

أصبحت اليوم نقط سوداء. نشتال معها عسلى إطار برانمج 
مستقبسلي السلي غادي يكون فيه النقاة دايل األمن دايل الاريق 
السيار من األولوايت دايل االشتاال وليس فقط البنيات التحتية. 

 ...ما غاديش يكون إشكال أما فييا يتعسلق لاحملاات دايل األداء
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير. انتهى الوقت، شكرا. منر مباشرة إىل 
السوال الثامن حول أتهيل الشبكة الارقية الوطنية لسلسيدات 

 .والسادة النواب من الفريق احلركي. تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عادل السباعي

 شكرا السيد الرئيس،

 احملرتم،الوزير  السيد

تقريبا نفس السوال فنفس السياق، السيد الوزير تعهدمت 
يف الربانمج احلكومي دايلكم لاش غتأهسلو الشبكة الارقية الوطنية 
من طرق سيارة وطرق قروية. باينا نعرفو اإلسرتاتيجية دايلكم 
السيد الوزير، عسليا أن تقريبا جل أو جزء كبر من الارق يف حالة 

 .التصنيف دايلكم السيد الوزير. شكرا رديئة حسب

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا. تفضل السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

 ،شكرا السيد النائب احملرتم

لالفعل حاولت نعاي إجالات فاألسئسلة السابقة، لكن 
أن يقال هو أنه الربانمج اليوم دايل التجهيز دايل  ما ميكن

الارقات القروية، ولكن أيضا دايل الصيانة دايهلم من بني 
األولوايت دايل احلكومة احلالية، والوزارة تشتال بربانمج سنوي 

 السلي فيه حوايل

كيسلومرت سنواي دايل الصيانة، فيه برانمج السلي هوتقريبا  2000 
مسليار  8.2مسليار من جهة و  8.4رهم، فيه داملسليار دايل الد 4

آخر، سواء كان دايل النقط السوداء أو النقط األخرى املرتباة 

لالصيانة، السلي نباي نقول لك هوأنه الربانمج املستقبسلي السلي 
 81عندان فيه العصرنة دايل  7941-7981املفروض بدا يف 

كربى   قنارة 499ألف كيسلومرت من الارق املهيكسلة وبناء حوايل 
سنة،  79مسليار درهم عسلى  31ومنشأة فنية مبيزانية السلي هي 

سنواي  499مسليار و 7، 799دايل املسليار و 7مبعىن تقريبا واحد 
وهذا تيجعل عسلى أنه املستوى لالفعل ترفع اليوم، ميكن نقول لك 
عسلى أنه رفعنا املستوى دايل الارق دايلنا السلي كانت أقل من 

يف  %19 -10إىل حوايل  classé A B السلي هي 14%
 .من حيث اجلودة، شكرا 7981

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عادل السباعي

شكرا السيد الوزير عسلى التوضيحات، ال أحد يشك يعين 
مسلنا  السابق السي عزيزرلاح، أ هبا الوزيريف اجملهودات السلي قام 

احلكومة لاش يعين تفك العزلة عسلى بزاف د املناطق، كبر فهاذ 
السيد الوزير أان بايت نتساءل عسلى واش كاينة شي أولوايت عند 

كيسلومرت   81الوزارة، عندان واحد الاريق يف إقسليم أسفي تقريبا 
تربط مخيس أوالد احلا  واالثنني لايات عسلى الاريق الوطنية رقم 

وا عالش؟ هذا هو وهي كتصاوب باينا نعرف 7987من  8
ما زال   7987السبب دايل االحتجاجات السيد الوزير، من 

كتصايب ما عرفناش شنوالسبب عالش معاسلة؟عندان واحد 
جهوية ساحسلية ترتبط ما بني آسفي والصويرة، كاين  498الاريق 

أوراش كربى متة احملاة احلرارية وامليناء املعدين، الاريق أصبحنا 
د العرلات السيد الوزير، كاين  7كدوزش نسييها طريق املوت ما  

نفس املشكل السيد الوزير، ما بايتش ندخل  81-74طريق 
معاك يف التفاصيل ألن هذا سوال عيومي، ولكن حال اإلقسليم  
كيحتم عسلينا هنضروا حبال هكا السيد الوزير، حان الوقت السيد 
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ول الوزير لتقييم دايل الربانمج الوطين الثاين لسلارق، الشار األ
 ....ساال الشار

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، ما كاينش تعقيب 
إضايف، تفضل السيد النائب تعقيب إضايف عند فريق العدالة 

 .والتنيية

 النائب السيد عبد اخلاليد البصري:

شكرا السيد الوزير احملرتم، يف الرحامنة تنعيشوا هاذ 
هي صعبة جدا وتيخصنا فك العزلة  املشكل دايل الارق السلي

عسلى الفالح، ألن هاذ الارق السلي صعبة تعيق النقل املدرسي، 
تعيق النقل الصحي وتعيق كذلك االستثيار، فدائرة سدي 
بوعثيان، دائرة بين كرير، دائرة الصخور واحد اجمليوعة دايل 
اجلياعات تتشكى من الصعوبة دايل الارق، ومث أضيف أبن 

ل مدينة كبرة فيها املدينة ااخضراء، فيها جامعة داي بنكرير اصبح
بوليتيكنيك تيخصنا واحد يعين واحد املدخل اثين ملدينة بنكرير 
وحىت أنه سوف يساهم يف التوازن االقتصادي دايل املدينة، 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إيال ما كانش تعقيب إضايف آخر أمر لسلتعقيب اإلضايف 
 .السوال تفضلعند صاحب 

 :النائب السيد عادل السباعي

شكرا السيدة الرئيسة، الوقت دايل السوال ما كيسعفش 
لاش نقول بزاف دايل املعسلومات، السيد الوزير عندان واحد 
االتفاقية درانها يف اجملسلس اإلقسلييي د آسفي مع اجلهة والوزارة 

كسلم، تقريبا سنة ونصف لاش تعقدات هاد   181دايلكم كتهم 
االتفاقية ما زال ماشفناش يعين...، كنتيناوا منكم تسرعوا لاش 

ختر  هاد االتفاقية حليز الوجود، وكذلك باينا نسولو اشنو الدور 
دايل صندوق التنيية القروية يف أتهيل الشبكة دايل الارق يف 

 .امليسلكة، وشكرا السيد الوزير

 زالسيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهي
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

شكرا السيدة الرئيسة، فييا يتعسلق ببعض احلاالت السلي 
هي أشارت إىل مقاطع طرقية مادام ما كانتش عندي يف السوال 
يصعب جدا عسلى أنين نعايكم اجلواب اآلن، لكن كاين أمور 
السلي هي واضحة حبال الاريق الساحسلية السلي تفضل هبا األخ 

نائب احملرتم دايل الصويرة، هوتيعرف عسلى أن هناك اشتاال السلي ال
هو دائم والسلي تيكون مبقاطع معينة خالل السنة، لكن لالفعل 
هذه من الارق الرئيسية وهي السلي عندان فيها من األولوايت ألنه 
لالفعل اليوم الكثافة السلي فيها وأيضا احلوادث اآلن السلي تقع يف 

ة عسلى أننا نعايوها األولوية، اليوم أحد السادهاد الاريق تتجعسلنا 
مج النواب احملرتمني تفضل وقال التقييم حنن يف إطار التقييم لسلربان

دايل  % 19واحد  الثاين دايل الارق القروية وعندان اليوم تقريبا
التقييم هو جاهز، عسلى أساس أنه من خالل التقييم ومن خالل 

دايل اإلجناز دايل  % 12هاذ النسبة السلي تكسليت عسليه دايل 
هاذ الربانمج غادي حناولو نعايو تصور جديد لسليرحسلة املقبسلة 

السلي من خاللوا  PNR 3 السلي بدينا كنشتاغسلوا عسليها دايل
غادي حناولوا نتداركوا النقائص وال شك أهنا موجودة يف عديد 
من األقاليم لاش نوصسلوا تسلك العدالة اجملالية السلي تيتكسليوا عسليها 

خوان، سواء كان بن جرير وال بعض اجمليوعة دايل املواقع السلي اإل
 .تفضسلتوا هبا شكرا
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  :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، السوال التاسع يف نفس القااع وهو 
سوال آين يهم إجناز امليناء الااقي لاجلرف األصفر لسلسيدات 

 .لنائبا والسادة النواب من فريق العدالة التنيية، تفضل السيد

 :النائب السيد عبد العزيز لعايض

عن مآل إجناز امليناء الااقي لاجلرف األصفر نسائسلكم السيد 
 .الوزير؟ وشكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

السيدة الرئيسة، لالفعل هاذ املشروع هو من شكرا 
املشاريع الكربى املهيكسلة كيا تعسليون أبن املارب لاعتبار 
اإلسرتاتيجية الااقية دايلو، وأيضا لاإلعتبار اإلنفتاح عسلى 
الواجهات البحرية سواء دايل املتوسط وال دايل األطسلسي، اليوم 

ملرحسلة تني ؛ اهاذ امليناء من املفروض عسلى أنه تكون فيه مرحسل
األوىل السلي غيكون فيها واحد البناء احلاجز الرئيسي دايل جو   

مرت،  78مرت السلي فيه واحد العيق دايل  7799كسلم ونصف 
وأيضا املرحسلة الثانية السلي غتكون فيها بناء ربعة دايل األرصفة 
دايل احملروقات السلي غتكون حمادية لسلحاجز الرئيسي، الوزارة اآلن 

تسريع الوترة دايل اإلجناز دايل الدراسة التقنية تعيل عسلى 
واالقتصادية واملالية، عسلى أساس أنه من هنا آلخرالسنة حناولو 
نكونو كيسلنا مجيع الدراسات وأيضا إبعداد السيناريوهات املرتباة 
لالتيويل دايل هاذ املشروع األول، والسلي ممكن ميشي إىل أتسيس 

 .ء الناظور غرب املتوسط، شكراموسسة عسلى غرار ما وقع يف مينا

 

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد نور الدين قشيبل

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير حنن نثين كل اجملهودات املبذولة من طرف 
عسلى  ةوزارتكم، خصوصا ما يندر  يف اإلسرتاتيجية املينائية املرتكز 

عرب توسيع املوانئ والرفع من طاقتها اإلستيعابية وتاوير أنشاتها وامل
عنها يف الربانمج احلكومي، كيا أؤكد لكم السيد الوزير أنكم 
ماالبون بتسريع هذا املشروع اهلام واإلسرتاتيجي ألن الوقت ال 
يرحم وأنتم تعسليون التحدايت اليت تواجهنا، خصوصا ما يتعسلق 

ل يف جماالت الااقة واإلندما  اإلقتصادي وتشايل لالنقص احلاص
املناقة، كيا أشر أن التحدي الااقي ما زال حتداي حقيقيا، حيث 

من حاجياتنا الااقية من ااخار ،  % 01أننا نستورد أكثر من 
صحيح أننا نتجه اليوم يف إجتاه الااقة الشيسية والرحيية، لكن 

ب أن نعايه باقة الااقية جيالااز الابيعي يبقى حاضرا بقوة يف ال
 .الااقة الكافية

السيد الوزير حنن واعون كيا هو احلال لالنسبة لك ولكل 
الايورين يف هذا الوطن أن أي أتخر يهم املشاريع املربجمة، 
وخصوصا إذا كانت مشاريع كربى مهيكسلة وداعية لسلتشايل 
 رسيوجج اإلحتقان اإلجتياعي ويزيد من مشاكسلنا مجيعا، كيا نث

انتباهكم السيد الوزير إىل ضرورة أخذ البعد البيئي بعني اإلعتبار 
 .ملا تعانيه املناقة يف هذا اإلطار، وشكرا السيد الوزير

  :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إيال مكانش تعقيب إضايف تفضل السيد الوزير، كاين 
 .عندان نيت، تفضل السيد النائب
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 دريسي:النائب السيد أبو زيد املقرئ اإل

مشكل مشاريع اجلرف األصفر أهنا ، السيد الوزير شكرا
 عسلى أمهيتها إىل اليوم وبعد قرابة نصف قرن تستهدف فقد التنيية

 جلرفحمياة لاال التنيية البشرية، اإلنسان من دواوير وقبائل 
األصفر ومتضررة جدا بيئيا واجتياعيا من هذه املشاريع عسلى 

سنة من  49ر اوالد عبد القادر بعد أمهيتها ما زالت تعاين، دوا
د النزاع عسلى خسلفية التسوية غر منصفة مهددون لالرتحيل ولالتشري

هذه األايم، ناالب بتدخل سريع وعاجل ألن اجلهات الفاعسلة 
 اقتصاداي هناك تفكر مبناق حسايب وليس مبناق التنيية البشرية،

 .وشكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .زيرشكرا، تفضل السيد الو 

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

لسيدة الرئيسة، هو األكيد أن اليوم هاذ املشروع ا شكرا 
هو من املشاريع املهيكسلة دايل البالد دايلنا كيا قسلت وأنه من 

ا الااز وأساس املفروض عسلى أنه يف املرحسلة املقبسلة دايل الااز،
نوعية  غادي يكون فيه واحد الافرة GPL الابيعي املسال

واحلكومة حريصة عسلى أن هاذ املشروع يتنجز يف الوقت دايلو، 
ولكن أيضا بقدر حرصها عسلى اإلجناز التنيوي احلكومة حترص  
كيا يف بعض املشاريع السيد النائب احملرتم املهيكسلة السابقة طنجة 

اليوم الناظور غرب املتوسط السلي لالفعل  املتوسط، ولكن أيضا
حماولة إدما  احمليط، سواء كان احمليط البشري ولكن أيضا البيئي 
يف املشروع، اليوم كاين حتاور، كاين تفاوض كيا هو الشأن اليوم 
يف التجربة دايل الناظور املتوسط السلي لالفعل التفاوض مع 

ة ساس واحد النسبوالتحاور أيضا مع الساكنة عسلى أ اجلياعات، 
دايل الساكنة السلي هي يف اجلهة والسلي يف اإلقسليم ويف احمليط أن 

يتم تشايسلهم، وهذه احليد هلل اليوم املشروع كيا هو دايل الناظور 
وإن كان املشروع دايل طنجة األول كانت فيه بعض املشاكل ألن 
املارب كان عاد غيدخل هاذ التجربة النوعية يف املوانئ 

 .يجية واملشاريع اإلسرتاتيجيةاإلسرتات

أمتىن عسلى أنه لالفعل نستفادو من التجربة دايل طنجة 
املتوسط والناظورغرب املتوسط عسلى أساس أهنا يف سسلبيتها أن ال 
تتكرر يف اجلوانب دايل التنيية البشرية واستفادة الساكنة، وأيضا 
ل البيئة من املشروع اإلقتصادي اإلسرتاتيجي اهلام السلي هو داي

 .اجلرف األصفر، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، آخر سوال يف القااع وهو سوال آين 
عن الارق اجلهوية واإلقسلييية لسلسيدات والسادة النواب من الفريق 

 .احلركي، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

 شكرا السيدة الرئيسة،

رق الوضعية املتدهورة لسلعديد من الاالسيد الوزير يف ظل 
اجلهوية واإلقسلييية لامليسلكة، وخاصة الاريق اجلهوية املبنية رقم 

الراباة بني مدينة القصر الكبر ومدينة شفشاون عرب مجاعة  389
الراباة بني مجاعة سوق  3391سوق القسلة والاريق اإلقسلييية 

عن عن  سلكمالقسلة ومجاعة بين العروس يف إقسليم العرائش، نسائ
 .اإلجراءات املقرتحة لعال  هذه الوضعية؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضل
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السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والتقل واللوجيستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيد النائب احملرتم،

ان اجلواب غادي نقراه عسليك ألنه مادام هاذ املسلفني أ
ماعنديش تفاصيل، الوزارة برجمت األشاال دايل املعاجلة دايل 
البيئة ونقط اإلنزالق السلي متعسلقة لاملسلف دايلكم األول السلي 

مسليون عسلى طريق  79تكسليتوا عسليه، والسلي التكسلفة دايلو تناهز 
الراباة بني شفشاون  389، 388مستوى الاريق اجلهوية 

كيسلومرت، مت إبرام الصفقة املتعسلقة   01قصر الكبر والسلي فيها وال
لاملشروع يف انتظار تفويض اإلعتيادات، كيا أن أشاال تقوية 

كيسلومرت هي مربجمة برسم سنة   11الاريق اجلهوية السلي فيها 
والصفقة يف طور اإلعالن، تقوية دايل الاريق اإلقسلييية  7982
  49ا ين عروس السلي فيها تقريببني القسلة مجاعة القسلة وب 3391

، ويتم حاليا إعداد بااقة 7982كيسلومرت هي مربجمة فهاذ السنة 
 .كيسلومرت، شكرا  49تقنية لسلتقوية عسلى طول 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

شكرا السيد الوزير، كنسجسلو لارتياح هذه املعسلومات، 
تسجسلها من خاللكم من خاللنا الساكنة دايل اإلقسليم العرايش، وك

بايت أنكد السيد الوزير أن الوضعية دايل هاذ الاريق السابقة 
لاش يكون التدخل دايلنا وقائي واستباقي، هو أهنا هي نفس 
الاريق السلي كتجيع ما بني الشاون والعرايش، كنسلقاو اجلودة يف 

ني أنه يف مزاين، يف ح بقيالارقي اإلقسليم دايل شفشاون واملقاع 
ننتيي لوزارة  وكأننا اإلقسليم دايل العرايش كنسلقاو املقاع كسله حمفر

خمتسلفة، هاذ املسألة هاذي باينا أنكدو عسلى املعاير دايل اجلودة 
عالش؟ خصوصا هاذ الارق السلي فيها مقالع السلي كيتم اإلستاالل 

تدهور شرة كتأدي لسلدايهلا بشاحنات من احلجم الكبر والسلي مبا
دايل هاذ الاريق والتفعيل دايل الرسم عسلى إتالف الارق، 

إلزام الشركات دايل املقالع لاش تدير يف دفرت  ولاإلضافة إىل
التحيالت دايهلا البند دايل احلفاظ عسلى الارق، ما ميكناش نرحبو 
من املداخيل دايل املقالع لاش خنسرو البنية التحتية مهية، هاذ 

ة هاذي مهية، لاإلضافة إىل التعجيل هباذ الصفقة ألننا يف املسأل
 ...واحد الفصل السلي ممكن يكون فيه األشاال انجحة أو تكون

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف، تفضل السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :اء املكلف ابلنقلوالتقل واللوجيستيك وامل

شكرا، ال نسجسلو أبنكم لالفعل قسلتو أبن املقاع اآلخر 
يف الاريق حىت هو مزاين وهذا شيء إجيايب، احنا الشركات 
غنتابعو معهم عسلى أساس أنه اجلودة لالفعل ال ميكن أن تكون يف 
املناقة السلي تكسليت عسليها أقل من اجلودة السلي هي يف الارق 

من هاذ املوقع عسلى أننا  سأحرص 7982م مندايلنا األخرى واليو 
عسلى أساس  7982لالفعل جنددو العيل هباد األمر السلي قسلت يف 

 .أنه نعيسلوا لاش نفدو يف اآلجال السلي اعسلنت عسليها اآلن، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، الّ، تعقيب اضايف، كان عسليك تاسلبو السيد الوزير 
و يد الوزير، اه دالا نصيفاقبل أن، السيد النائب، يعقب الس

الوقت دايلكم حتتفظو به ان شاء هللا. شكرا السيد الوزير عسلى 
 .حسن مسامهتكم يف هذه اجلسلسة
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كيا هو وارد يف جدول ،  السيدات والسادة النواب
األعيال الذي وزع عسليكم، كان املفرتض اآلن أن منر إىل األسئسلة 

ة رسالة وردت عسلى الرائس الواردة يف القااع الوزاري املكسلف لاملاء،
حاليا من السيد الوزير املكسلف لالعالقة مع الربملان يقول فيها أبنه 
يشرفين أن أحياكم عسليا أين توصسلت برسالتني، األوىل من السيد 
وزير األوقاف والشوون اإلسالمية غنوصسلو لو ولكن اآلن السيدة  

اء املكسلفة ملكاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل والسلوجيستيك وا
 لاملاء خيربان فيها بتعدر حضور جسلسة األسئسلة الشفهية لسليوم، يوم
الثالاثء وذلك نظرا الرتباطهيا لاإلجتياع الذي سيرتأسه صاحب 
اجلاللة لالقصر املسلكي بتاوان، اآلن احلكومة مل تنب عسلى هذا 

من النظام الداخسلي  807الوزيرين من جييب، أان عند ي هنا املادة 
جمسلس النواب تقول:" أبنه ال جييب عن األسئسلة إال رئيس  دايل

احلكومة أو الوزراء املعنيون لاألمر، ويف حالة تايب الوزير الذي 
يهيه السوال مباشرة ميكن أن ينب عنه أحد زمالئه من الوزراء" 
وهو األمر السلي مت مع السيد وزير التجهيز والنقل حيث أانب عنه 

إذا مل ينب عنه أحدا من زمالئه، خرت  السيد كاتب الدولة، اآلن
ة النائبة أو النائب املعين جبواب الوزير بني تقدمي سواله يف اجلسلس
نفسها أو أتجيسله اىل اجلسلسة املوالية، عندان اليوم يف جدول 
األعيال سبع أسئسلة موجهة إىل قااع املاء خمتسلف الفرق واان طبقا 

مر، لسلسادة ملقتضيات النظام الداخسلي أعرض عسليكم األ
والسيدات النواب املعنيني لاألسئسلة السبعة من خمتسلف الفرق 
النيابية، يوجل، ال، لالاليت أذن لالاليت مسحوا يل السادة النواب، 
عندي السوال األول حول توفر املاء الصاحل لسلشرب لساكنه 
املناطق القروية لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني الفريق 

نائبة حدة والتعادلية، السيد النائب والسيدة النائبة الاإلستقاليل لسلو 
املعين هبذا السوال، هل يرتئي طرحه أو أتجيسله إىل جسلسة الحقة؟ 
 .يوجل، السوال الثاين، نكيل هاذ العيسلية، نقاة نظام، تفضل

 

 :)النائب السيد عبد اللطيف وهيب) نقطة نظام

ومة، ال ئل احلكايال مسحيت، ألنه من الناحية املبدئية حنن نسا
نسائل الوزراء، نسائل احلكومة، احلكومة ايال ماقدرش الوزير جيي 
ينوب عنه وزير آخر، ميكن ينوب عسليه حىت رئيس احلكومة ايال 

 .باى جيي ينوب عسليه ما عندان مشكل من الناحية القانونية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا

 :)نظام )نقطةالنائب السيد عبد اللطيف وهيب 

 ...ر خسليوان نكيسلو اجليسلة املفيدة دايلنا وديرو انتياغ

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .الكسلية عند السيد النائب تفضل، السيد النائب تفضل، تفضل

 :)النائب السيد عبد اللطيف وهيب) نقطة نظام

 ..وبناء حنن كفريق نتيسك أبسئسلتنا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ..من حقك، هو هذا لسلي جاية لو

 :)نائب السيد عبد اللطيف وهيب) نقطة نظامال

 ..ايّه غر بايت نقول لك

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل

 :)النائب السيد عبد اللطيف وهيب) نقطة نظام

وعسلى احلكومة أن جتيب ألهنا هي مسلزمة أنه يف جسلسة دستورية، ..
نفسو، راه عندان الوزراء ما عندانش كتاب  حالسوال لسلي كيار 
 .الدولة يف القانون
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 :السيدة رئيسة اجللسة

اآلن خبصوص هاذ النقاة، راه النظام الداخسلي واضح 
فيها مل يرتك فيها جماال لسلنقاش، ألن هاد الشي السلي قال السيد 

اليت حنتكم إليها تقول أنه يف  807النائب هو السلي كاين، املادة 
ب الوزير وهي احلالة اآلن:" ميكن أن ينيب عنه أحد حالة تاي

زمالئه من الوزراء" وهذا كيتم دائيا يف إطار التضامن احلكومي 
"وإذا مل ينب عنه وهي احلالة احلاصسلة اآلن، أان ما عنديش أان 
رسالة كتقول لاإلانبة، خير السادة النواب والنائبات، السيد 

ول أمهية وجل، السوال الثاين حالنائب الفريق اإلستقاليل كيقول ي
السدود التسلية والصارى لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق 
األصالة واملعاصرة، السيد النائب أو النائبة السيدة النائبة، اطرح 

 السوال، تفضسلي

 :)النائب السيد عبد اللطيف وهيب) نقطة نظام

 غتجاوبنا احلكومة والّ ما غاجتاوبناش؟

 :سة اجللسةالسيدة رئي

ما كاينش، ال ما ميكنش ... احلكومة ألنه مل ينب الوزير املعين 
 من جييب، تفضل

 :النائبة السيدة غيثى ايت بن املدين

 شكرا السيدة الرئيسة،

وزير وكنتواجدو أننا  39أان كنتأسف اليوم ألن ما يناهز 
يف جسلسة دستورية وما كنسلقاوش السلي جياوبنا عسلى أسئسلتنا، هاذي 

وىل، كان سوايل حول اإلسرتاتيجية السلي غادي ديرها الوزارة األ
حول السدود الصارى والتسلية، هاذ السدود السلي عرفنا فيها واحد 
النوع دايل العبث، خاصة أن لكثرة املتدخسلني، أوال فيها كثرة 

رب  املتدخسلني يف الفالحة كتبين، التجهيز كيبين، ااملاء الصاحل لسلش
مهيكل املنظيات كل واحد السلي جا تبين كيبين، القااع الار 

و األماكن ما كيكون ه هاذ السدود التسلية، إذن تيوقع ال اختيار
هذاك صحيح وال اجلدوى دايلو، اثنيا أننا مسلي كنبنيو هاذ السدود 
ما عيران ما كنفكرو أننا كنوضعو هلم ميزانية دايل الصيانة ما 

يء السلي  صيانة، الشتتكونش كذلك تبعاهم مراقبة، ال املراقبة وال
الحظنا أن عدة سدود تسلية السلي تنجزات موخرا كنسلقاو فيها 
تصدعات وكنسلقاو فيها شقوق كثرة، وهاذ السدود السلي كنعرفو 
الفسلسفة دايهلا شكون هي، الفسلسفة دايل هاذ السدود هي أهنا  
كتحيي السكان من الفيضاانت، كتحيينا األغسلبية دايل هاذ 

 ناطق جبسلية، مناطق السلي األغسلبية فيها وقعالسدود كتكون يف م
 ...اف كبرر جنالاااء النبايت، وقع فيها افيها تعرية، تعرية 

  :السيد ة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، السوال املوايل يف نفس 
القااع حول إشكال املاء الشروب إبقسليم زاكورة لسلسيدات 

سيد فريق العدالة التنيية، تفضل ال والسادة النواب احملرتمني من
 .النائب

 النائب السيد حلسن واعري:

السيدة الوزيرة مرتباة بنشاط مسلكي احنا كناالبو لاش 
يتأجل السوال ولكن يكون يف األسبوع املقبل ألن هذا ال حيتيل 

 .اإلرجاع، وشكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 داتإذن يوجل السوال، السوال املوايل سوال عن جمهو 
الوزارة من أجل تثيني املياه املستعيسلة واحملافظة عسليها لسلسيدات 
السادة النواب من فريق العدالة التنيية، نفس املالحظة، يوجل، 
السيد الرئيس يوجل، ال هذا السوال الثاين هذا سوال آخر، السيد 
النائب، السيد النائب ما عندكش الكسلية السيد النائب، السوال 

عن سياسة إجناز السدود الصارى واملتوساة ببعض املوايل سوال 
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أقاليم وجهات امليسلكة لسلسيدات والسادة النواب من فريق التجيع 
 .الدستوري، السيد النائب رجاءا

 :النائب السيد محاد آيت ابها

 .يوجل السيدة الرئيسة مع اإلحلاح األسبوع املقبل

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

حول مراقبة جودة املياه يوجل، السوال، املوايل سوال 
املستعيسلة لسلسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق التجيع 
الدستوري، نفس املالحظة يوجل، سوال آين حول، تفضل، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد ايسني الراضي

 شكرا السيدة الرئيسة، 

غر السلي باينا نقولو السيدة الرئيسة أبنه سبق يل هاذ 
حتو آين وجات السيدة الوزيرة وماجولاتش، واآلن عاود السوال طر 

الثاين أشنو قسلتوان أبنه كاين، حلقاش احنا راه سبق جلييع النواب  
كنظن يف هاذ القاعة تيكونوا زايرات مسلكية، ولكن كنتعسليو قبل 

 ....ن كان عند الوزيرةذبيومني أو ثالثة أايم، إ

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 لنائب، اآلن اي يارح السوال اي يوجلإيال امسحتو السيد ا
يف إطار مقتضيات النظام الداخسلي، السيد الرئيس كيقول يل 
يوجل شكرا، السوال املوايل، سوال آين حول رفع معدل الربط 
بشبكات املاء لسلسادة والسيدات النواب احملرتمني من الفريق 

 .اإلشرتاكي، تفضل السيد الرئيس، تفضل

 

 

 :أمام رئيس الفريق االشرتاكي النائب السيد شقران

اجلواب عسلى السوال دايلنا هو مرتبط جبوانب تقنية يعين كنسلتامسو 
الـتأجيل دايل السوال لاش جياوب عسليه الوزير املسوول عن 

 .القااع، شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الرئيس يوجل، إذن منر اآلن إىل القااع املكسلف 
 ار  وشوون اهلجرة، أرحب لالسيد كاتبلاملااربة املقييني لااخ

 .الدولة

 وفييا يسلي ثالثة أسئسلة هلا وحدة املوضوع ويتعسلق األمر
 لتنال جوالا سيتم طرحها دفعة واحدة 7982بعيسلية العبور لسنة 

موحدا من طرف السيد الوزير، السوال األول لسلسيدات والسادة 
ي السوال، عالنواب من فريق العدالة التنيية فسليتفضل أحد واض

أحد واضعي السوال عن فريق العدالة والتنيية يف السوال املتعسلق 
 .بعيسلية العبور، إذن تفضل السيد النائب، تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

السيدة الرئيسة، أوال فييا يتعسلق أبنه يكون سوال جياوب 
عسليه دفعة واحدة خاصك تشاوري معنا واخا هو نفس املوضوع، 

احنا ميكن نعاجلوه من بعض اجلوانب وفرق أخرى تعاجلوا من  ألنه
نفس اجلوانب، حنن ال نرى مانعا طبعا املااربة املقييني لااخار   

يونيو كيكون موسم لالنسبة إلينا دايل  1كل سنة، وطبعا يف 
العبور كل سنة كنشاهدوا عدد من اإلختالالت يف هاذ العبور، 

اينا امة دايل اجلالية دايلنا، بوالسلي بعض منها كييس حىت لالكر 
نشوفوا احلكومة آش دارت هاذ السنة من أجل أهنا تنجح عيسلية 

 .العبور، شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، لالنسبة لسلسوال احملوري السيدات والسادة 
النواب، برجمة اجلسلسة يتكفل هبا مكتب اجملسلس ويفرتض أن هاذ 

يال فالرائسة تسسليت جدولة أعالعيسلية وقع حوهلا توافق ولذلك 
هاذ اجلسلسة هبذه الاريقة، اآلن السوال الثاين الفريق اإلشرتاكي 

 .حول نفس املوضوع، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

السوال املوجه إىل السيد الوزير املنتدب، تعرفون جيدا 
سامهتها الفعالة ومل املكانة املتييزة لسلجالية املاربية املقيية لااخار 

د والكبرة يف التنيية اإلقتصادية واإلجتياعية لسلبالد، نسائسلكم السي
الوزير عن اإلجراءات اليت اختذمتوهنا من أجل حتسني ظروف عيسلية 

 .؟ وشكرا7982عبور 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السوال الثالث وهو آين لسلسادة والسيدات النواب 
 .ةصالة واملعاصرة، تفضسلي السيدة النائبوالنائبات من فريق األ

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

السيد الوزير عن االستعدادات واإلجراءات اجلارية الستقبال 
 ؟7982مااربة العامل برسم عيسلية عبور 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

ارجية السيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير املنتدب لدى وزير اخل
 :املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا، لالنسبة لفريق األصالة واملعاصرة والفريق 
اإلشرتاكي والعدالة والتنيية عسلى هاذ السوال، أوال قبل ما نذاكروا 

عسلى عبور هناك جميوعة من املرتكزات السلي كتأطر عيسلية عبور، 
ات املسلكية السلي كياسلب من القااع الوصي أنه هناك التوجيه

يكون عيل ويكون اهتيام استثنائي يف هاذ حلظة عبور، هناك  
كذلك اجتياع رئيس احلكومة والسلي مجع موخرا السلجنة احلكومية 

 ..لاش يكون التنسيق ما بني كافة القااعات السلي كاين إهتيام

 :السيدة رئيسة اجللسة

يت لنستيع إىل السيد الوزير إيال امسحإيال امسحتوا بعض اهلدوء، 
 .السيد النائب، تفضل السيد الوزير

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

كيا ذكرت سابقا اجتيعت موخرا السلجنة احلكومية 
عنية ت كل القااعات املبرائسة السيد رئيس احلكومة والسلي مجعا

بعيسلية عبور وكذلك اجملهودات السلي كتبذهلا االستثنائية موسسة 
حميد ااخامس، لالنسبة لعيسلية عبور أوال بعض األرقام لإلستئناس 
 يف السنة املاضية، املااربة السلي دخسلوا يف مرحسلة عبور، السنة املاضية

ات، ر ألف ماريب وماربية، لالنسبة لسلسيا 143مسليون و 7هم 
ألف عربة، لالنسبة  413العرلات السلي عربات يف املرحسلة كاين 

هلاد السنة أول ما مت هو أنه كل القااعات املعنية تعبئات، وزارة 
الداخسلية لاعتبارها أهنا منسقة قااع عيسلية عبور اجتيعات وكان 

ماي، كذلك اجتيعات السلجنة املكسلفة لالتنسيق مع اجلانب  3يوم 
كر أنه كاين هناك تنسيق جيد ومهم مع اجلانب اإلسباين، ولسلتذ 

اإلسباين فييا خيص عيسلية عبور، هاذ السنة إىل حدود اليوم والسلي 
 011ألف و 373يونيو حاليا وصسلوا ل  1اناسلقت العيسلية يف 

ألف سيارة، لالنسبة لسلبواخر مت تعبئة  39ماريب وماربية دخسلوا و
ألف،  39تقريبا لاخرة، الااقة االستيعابية دايهلا هي  72

ر هاذ البواخ ألف، كذلك مت تعبئة 39كتوصل حىت ل   42199
السلي ميكن الااقة االستيعابية دايل نقل السيارات كتوصل 
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سيارة، لاإلضافة أن القااعات احلكومية وضعت  83299ل
رهن إشارة مااربة العامل واحد الباخرة السلي غتبقى استثناء كعيسلية 

ة ها، والسلي كتاسلب سنواي وهاذ العيسلياحتياطية حالت احلاجة إلي
مسليون درهم، هاذ الباخرة كتبقى  49بدات السنة املاضية كتاسلب 

فقط عيسلية احتياطية حالت احلاجة إليها، كذلك موسسة حميد 
لالنسبة لسيارات  32ممرضة و 839طبيب،  877ااخامس عبأت

 .اإلسعاف، شكرا السيدة الرئيسة، أان رهن اإلشارة لسلتعقيب

 :يدة رئيسة اجللسةالس

شكرا، نعايو التعقيب لفريق العدالة التنيية، تفضسلي السيدة    
 .النائبة

 :النائبة السيدة جنية لطفي

 السالم عليكم،

 السيدة الرئيسة،

السيد الوزير نشكركم عسلى هذه اإلجابة، لكن لن نتواىن     
ة ببابيعة احلال وأنتم تعسليون يف التذكر أبن هاته الفئة من ماار 

العامل الزالت تفتقر إىل من ميثسلها حتت قبة هاته املوسسة، ولن 
 نتواىن يف التذكر به ونتيىن أن يوخذ بعني اإلعتبار، لكن بقاء يف
سياق السوال وهي عيسلية العبور نتيىن منكم السيد الوزير أن 
تتفاعسلو مع عدة مشاكل، مازلنا نعاين منها، مازالت هاته الفئة 

السيد الوزير عسلى سبيل املثال ال احلصر، هي تعاين منها وهي 
أتخرات يف مواعيد الباخرات، البواخر والاائرات وهذا يف حد 
ذاته هو يعين حقيقة ما تعاين منه هاته الفئة وهو نقص من كرامتها 

  .يف حقيقة األمر، كذلك هناك الاوابر

 :السيدة رئيسة اجللسة

فضسلي يق اإلشرتاكي، تشكرا السيدة النائبة إىل تعقيب الفر    
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

السيد الوزير، منذ تعيينكم عسلى رأس هذا القااع احليوي     
اهلام، ولكن امسحوا يل أان أشاطركم بعض انشااالتنا خبصوص 
عيسلية العبور، أوال غالء التذاكر، غالء أسعار التذاكر ماروح 

ما فييا يتعسلق لالتذاكر ااخاصة بشدة ويتكرر لاستيرار، أ
لالاائرات، فسلألسف مل تستاع ااخاوط املسلكية املاربية من رسم 
 3ووضع إسرتاتيجية واضحة متكنها من البقاء عسلى أزيد من 

املسليون زبون، ومل تستاع وضع سياسة أمثنة تراعي وتتياشى مع 
 ظروف مااربة العامل، أما لالنسبة لسلخط البحري فالرتخيصات اليت
تعاى لبعض الشركات األجنبية تبقى حسلوال استثنائية وظرفية 
وترقيعية ال جوهرية، ويبقى مسلف األساول البحري مسلف 
إستعجايل وله راهنيته، غالء التذاكر جوا وحبرا السيد الوزير كيدفع 
 الكثر من املواطنني السفر عرب معابر سبتة ومسليسلية والسلي تتعرف

 .ادواحد النوع من االزدحام احل

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، فريق األصالة املعاصرة تعقيب   

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

نشكر السيد الوزير عسلى اإلجابة دايلكم، لألسف الزلنا     
نرصد أن عيسلية استقبال مااربة العامل تتعرف عدة إختالالت، 

عين  رية نالحظ أن هنالك يفييا يتعسلق باول إجناز املعامالت اإلدا
كيكونو أطفال، كيكونو رجال ونساء مسنني السلي كيضارو 
ينتظرو ساعات طوال يف انتظار انتهاء املعامالت، الزال هنالك 
انعدام جودة يف بعض ااخدمات، فييا يتعسلق خاصة لالنقل 
البحري، كذلك عيسلية استقبال مااربة العامل ما كتعسلقش فقط 

حسليت الذهاب واإلايب، وإمنا أيضا ماذا عن بنقاط العبور يف مر 
برانمج الوزارة من أجل مواكبة مااربة العامل وشباب مااربة العامل 
خالل العاسلة الصيفية دايهلم عرب برامج ذات ابعاد ثقافية تواصل 
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وإدارية، ال يعقل أن مااربة العامل تيقومو بقاع آالف الكيسلومرتات 
دارية، لذلك التنقل بني املصاحل اإللسلعودة إىل البسلد فيقضوهنا بني 

نناشدكم السيد الوزير ملضاعفة اجلهود من أجل حتسني عيسلية 
 .العبور

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، إيال ما كانوش تعقيبات إضافية، نعايو    
 .لسلسيد الوزير، تفضل

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

لالنسبة لسلتأخرات، كانت شركة وحدة دايل املالحة السلي   
احلكومة والقااع املعين بتنسيق مع قااعات أخرى قدم ليها تنبيه، 
وواعدو هاذ السنة أنه ما يكونش أتخر، التأخر االستثنائي 

ميكن  7االسم دايهلا، الوحيد السلي كان بشركة ما بايتش نذكر 
ن الدول مع جميوعة م نقول أبنه من بني عيسليات العبور السلي قاران

السلي انجحة هي التجربة املاربية، وبال ما نذاكروا عسلى جراان وغر 
جراان السلي معاانهتم كثرة، ميكن من بني الدول الوحيدة الناس  

وية ولالتايل  ق كيابعوا يف الباخرة هوالتجربة املاربية وأعاات نتائج
كتسيح أنه تربح بزاف دايل الوقت لالنسبة لسلنقل اجلوي قبل من 

سنة السنة املاضية كانت  81النقل اجلوي، ميكن نقول من بعد 
أرخص تذاكر دايل السنة املاضية فييا خيص البواخر، هذا قارانه 
مع جميوعة من الدول وجميوعة من ااخاوط البحرية يف جميوعة 

طائرة، كان   11لنسبة لسلنقل اجلوي املارب عندو من املناطق، لا
دايل الرحالت أسبوعية اآلن كدير  194 7994كيدير يف 
رحسلة أسبوعية، والتايل كتضار ااخاوط املسلكية  8973املارب 

أهنا يف هاذ السلحظة ويف هاذ الصيف أهنا تقتين وتسسلف جميوعة 
 .من الاائرات

كتم حسلها وهاذي أساسية جميوعة من ااخاوط  اثنيا، 
جهواي مع جميوعة من الدول السلي فيها مااربة العامل والسلي كرتبط 
جميوعة من املاارات حبال الناظور حبال أكادير، حبال احلسيية، 
حبال فاس، لاإلضافة إىل أنه جميوعة من املرافق جميوعة من املوانئ 

مسليون دايل  891تسعات هاد السنة بواحد الاالف مايل دايل 
ي مشالت األطسلس املتوسط ومشالت طنجة املتوسط الدرهم السل

 .وطنجة املدينة

 :اجللسة ةرئيس ةالسيد

شكرا انتهى الوقت، شكرا لكم السيد الوزير عسلى حسن 
مسامهتكم يف هذه اجلسلسة، قبل أن منر إىل القااع املوايل السيدات 
والسادة النواب والنائبات نرحب مجيعا لالسيد رئيس راباة 

أجل القدس وأعضاء الوفد املرافق له الذين حيضرون برملانيون من 
هذه اجلسلسة، مرحبا بكم، شكرا القااع املربمج حاليا هو قااع 
األوقاف والشوون اإلسالمية وفق نفس املراسسلة اليت تسليت وطبقا 

من النظام الداخسلي جملسلس النواب أعرض  807ملقتضيات املادة 
 ت والنواب من الفرقنفس األمر عسلى السادة والسيدات النائبا

الثالثة السلي عندها اليوم ثالث أسئسلة موجهة هلذا القااع، السوال 
األول حول التأطر والتحضر ملوسم احلج لسلسيدات والسادة 

 .النواب والنائبات فريق األصالة املعاصرة

 :النائب السيد نور الدين اهلروشي

ر ضنسائسلكم عن التدابر واإلجراءات املتخذة بااية التح
اجليد ملوسم احلج، بعض التوضيحات السلي نسجسلوها 
واالختالالت، أوال السياح ألحد أفراد العائسلة لالدخول معهم إىل 
هبو املاار، اثنيا عدم تسسليم أرقام أماكن اجلسلوس لسلحجا  لالاائرة 
مما تكون هلم أاثر سسلبية عسلى احلجا ، منح السكن لاين عن احلرم 

كبار السن، ونقرتحو لكم السكن   خاصة وأن أغسلب احلجا  من
قريب احلرام أو توفر النقل، وضع مراكز استشفائية بعيدة عن 
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جتيعات احلجا  املااربة، ونقرتح توزيع الااقم الايب عسلى الفنادق 
اليت أتوي هبا احلجا ، النقل من مكة إىل مىن أغسلب احلجا  

ر أماكن  فيستارقون أوقات طويسلة لعدم توفر احلافالت الكافية، تو 
آالف،  3كافية يف مىن مثال الااقة االستيعابية لسلخيام تكون هبا 

آالف حا  وحاجة، احلافالت اليت تنقل  2مما يقومون بتسكني 
احلجيج هي جد مزرية وسيئة، عدم إعااء احلجا  التوقيت، 
العودة يكون غر متوكدا منه ألن هذا حيدث اضارالا لدى 

اعة طويسلة يتهم وجيعسلهم ينتظرون ساحلجا  وأتثر سسلبا عسلى نفس
داخل املاار، املوطرون واملرشدون أغسلبيتهم ليس هلم خربة وال 

 .دراية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت أذكر السيد النائب 
أنه تشبث حبقه بارح السوال يف ظل غياب الوزير املعين، شكرا، 

لاملنح  ال عن التأخر يف التوصلالسوال املوايل يف نفس القااع سو 
والتعويضات ااخاصة لاألئية لسلسيدات النواب من الفريق العدالة 

 .التنيية، السيد الرئيس يشر إىل أنه يوجل

السوال املوايل يف نفس القااع سوال عن وضعية األئية  
والقييني الدينيني لسلسيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاليل 

س دلية، السيد رئيس الفريق اإلستقاليل السيد الرئيلسلوحدة والتعا
عندكم سوال طرحوه وال أتجسلوه ؟ يوجل شكرا، إذن منر إىل القااع 

أسئسلة، السوال  7املوايل وهو القااع املكسلف لاإلسكان عندان فيه 
يف هذه اجلسلسة سوال عن الدور السكنية األيسلة لسلسقوط  73رقم 

، ني من فريق األصالة املعاصرةلسلسيدات والسادة النواب احملرتم
أحد السيدات أو السادة النواب يتفضل بارح السوال، قااع 
اإلسكان، فريق األصالة واملعاصرة ها هي السيدة كاتبة الدولة 

 .حاضرة غر تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة الوزراء،

 اب احملرتمني،السيدات والسادة النو 

نسائسلكم السيد الوزير عن ظاهرة املنازل اآليسلة لسلسقوط، 
موخرا مت إحداث املشرع أحدث وكالة وطنية لسلتجديد احلضري 
صدرت يف اجلريدة الرمسية، ولكن ال زالت األمور عسلى حاهلا هناك 
اهنيارات كثرة جدا يف عدد من املدن املاربية، هناك كذلك عدم 

ة ة هاذي والشركاء واملوسسون واجلياعات الرتابيتفعيل هاذ املوسس
ومن قااعات حكومية ال زال الكل ينتظر دور هذه الوكالة 
الوطنية، ومع العسلم أن هناك احتياالت كثرة ومتعددة ألسباب  
كثرة أبن هناك ستكون اهنيارات واهنيارات واهنيارات، ماذا أنتم 

ايل املنازل ذ املوضوع دفاعسلون لالنسبة هلذه الوكالة، ولالنسبة هلا
 .اآليسلة لسلسقوط؟ شكرا

 :اجللسةسة يالسيدة رئ

 .شكرا السيد النائب، تفضسلي السيدة الوزيرة

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

هاذ املباين والدور اآليسلة لسلسقوط  اجلييع تيعرف أبن
تشكل واحد املخاطر كبرة عسلى األرواح وامليتسلكات دايل األسر 
السلي ساكنة فيها وكذلك عسلى املباين اجملاورة وعسلى املارة يف الشارع، 
لسلحد من هاذ املخاطر جاء القانون كيفيا ذكرتو السيد النائب 

ظم األدوار كين  السلي كيحدد املسووليات والسلي 03.87احملرتم 
لاش ندخسلو يف هاذ املباين كان البد من ، دايل املتدخسلني عيسليا
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واتضح أبن  7987اإلحصاء دايهلا، حصاهتا وزارة الداخسلية يف 
بناية آيسلة لسلسقوط، من بعد اإلحصاء  34101عندان واحد 

دايهلا صنفناهم كاينة بعض البناايت السلي هي حمكوم عسليها لاهلدم 
ناايت السلي هي يف حاجة لسلرتميم وتقوية يف وكاينة بعض الب

اهلياكل، فييا خيص األسر كنرحسلوهم حسب معاير إما يف إعادة 
عيسلية إعادة اإليواء واّل إعادة اإلسكان يف وحدات اإلسكان 
املنخفضة التكسلفة واّل كنعايوهم دعم مباشر، فييا خيص الوكالة 

تجديد وطنية لسلالسلي هي منتظرة لاش تسلعب هاذ الدور الوكالة ال
احلضري وأتهيل املباين اآليسلة لسلسقوط القانون صحيح خر  يف 
اجلريدة الرمسية، ولكن كتعرفو املساطر دايل التعيني يف املناصب 
العسليا، البد ما اإلحرتام دايلو وهو موضوع فوق الااولة بتنسيق 
مع األمانة لسلحكومة و سرى النور يف القريب العاجل إن شاء 

 .هللا

 :يدة رئيسة اجللسةالس

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب يف بضع ثوان تفضل 
 السيد النائب. ما كاينش تعقيب؟

 :النائب السيد عزيز اللبار

عسلى كل احنا تنعرفو أبن أنت وزيرة وبرملانية ورئيسة 
مجاعة يعين أنت أدرى كييا تنقول دائيا الوزير خصو يكون برملاين 

جنة ربة يعين سياسية، كييا قسليت لينا سابقا يف السلأو يكون عندو خ
أي واحد عندو مشكل يف نااق ال العقار وال خاصة الدور اآليسلة 

 ..لسلسقوط يعين غادي تستقبسلوهم يعين مبهنية

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت، تعقيب إضايف؟ السيد الرئيس تفضل، 
ريق العدالة ف واخا غنجي لك تفضل السيد الرئيس، تعقيب إضايف

 .والتنيية

 يسي، رئيس فريق العدالةدريس األزمي اإلدر إالنائب السيد 
 والتنمية:

هاذ املسلف مسلف شائك ومسلف مهم، لذلك اليوم تنتوفروا 
عسلى واحد اإلطار موسسايت هو الوكالة، هاذ الوكالة خاصها ختر  

 يف أقرب وقت، هذه األوىل؛

عض ستوى باثنيا خاصنا برانمج عيسلي حقيقي عسلى م
املدن السلي تتعاين من هاذ اإلشكالية الكبرة، والسلي يدان عسلى قسلبنا 
فيها، كندعيوا هللا سبحانه وتعاىل لاش حيفظ هاذ املدن هذه، 
لذلك فباينا إجراءات عيسلية، خصكم تساعدوا عسلى املستوى 
احملسلي السسلاات احملسلية والسسلاات املنتخبة تشتال يوميا خاصة 

ل احلكومة، تساعدوان ماداي وتساعدوان عسلى املستوى داي
إسرتاتيجيا لاش منحيوا هاذ الظاهرة، ألهنا ظاهرة خارة وخارة 

 .جدا وتناسلبوا هللا سبحانه وتعاىل السلاف هبذه البالد

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب إضايف عند فريق التجيع الدستوري

 :النائب السيد محاد آيت ابها

 سة،شكرا السيد الرئي

السيدة الوزيرة، غر فييا خيص هاذ السوال دايل دور     
السكن اآليسلة لسلسقوط باينا نذركوك السيدة الوزيرة لالعامل القروي 
السلي كل هو مبين لاملواد احملسلية، وبايناك أنت عارفة العامل القروي 
تتهضري عسليه بايناك لاش نسلقاوا احلسلول هلاذ الناس السلي هي فئة 

 .العامل القروي املبنية لاملواد احملسلية، وشكراهشة لساكنة 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تفضسلي السيدة الوزيرة، كاين تعقيب إضايف؟ 
 .امسح لنا السيدة الوزيرة، تفضل فريق األصالة واملعاصرة
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 :النائب السيد عزيز اللبار

 شكرا السيدة الرئيسة،

ي ط هالسيدة الوزيرة، عسلى مثال مشكل اآليسلة لسلسقو 
معضسلة قائية الذات يف جل املدن العتيقة عامة وهي إشكالية 
ماروحة واألحياء اهلامشية عيوما اليت بنيت بارق عشوائية يف 
السبعينات والثيانينات وحىت يف التسعينات عسلى سبيل املثال  

، بن دلاب، حافة 31كيثال حافة بنسسلييان بفاس، حافة العزبة 
ة، فاس اجلديد واملالح ومراكش موالي إدريس، املدينة القدمي

والدار البيضاء وجل املدن العتيقة واملدن السلي دايرة لالسكن اهلش، 
إذن عندان السيدة الوزيرة لاش ما نكونوش يف نااق املعارضة احنا 
ماشي يف نااق املعارضة ألجل املعارضة، احنا كنابقوا املعارضة 

اءة دايلكم ا لسلكفالبناءة وهنا عندان جينا ببعض اإلقرتاحات طبق
 :االقرتاح األول نإذ ،واملعرفة دايلكم السابقة ال سياسيا وال

 .توظيف صندوق حماربة السكن الار الالئق -

لسلي مجيع السسلاات احملسلية واملنتخبة وخاصة الوزارة املعنية اتعبئة  -
 .انتيا اليوم مسوولني هبا

 .نونطبقا لسلقا تشخيص الوضعية وتسريع احلسلول املالئية -

إعادة النظر يف الوكاالت احلضرية كيثال الصويرة، النسيج  -
العتيق لسليدينة القدمية فاس، اجلديدة عسلى سبيل املثال املالح، 
فالبد من اإلشارة لسليبادرة املسلكية من أجل دفع السسلط احملسلية 
واملنتخبة لتفعيل املشاريع خاصة آخر تسجيالت املدينة العتيقة. 

، أستسيح، تشجيع االستثيارات ال بد من شكرا إذن يف نااق
توسيع املدار احلضري وخاصة عدم وجود وكالة حضرية يف 
املستوى املاسلوب ألن دورها ليس هو التدبر احلضري فقد أي 
دراسة مسلفات البناء بل هو وضع سياسة لسلتنيية احلضرية وتفتيح 
 .املدار احلضاري الذي من شأنه أن حيارب منذ البناء العشوائي

وهنا يف هاذ النااق السيدة الوزيرة، البد من إعادة النظر يف 
الصويرة ألن املدير دايل الوكالة كان تبدل وبقى وما قبسلش املدير 

ايل يعين وقف اإلقتصاد د، يفالسابق واليوم واش احنا عايشني 
ش هاذ األمور ما خالالصويرة ودايل املارب، ولالتايل ما ميكنش 

يسكن ال يف الدار وال يدخل لإلدارة إذن احنا حىت املدير اجلديد 
عندان الثقة فيكم السيدة الوزيرة الزم ما اختذوا إجراءات يف هاد 

 .الشأن، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضسلي السيدة الوزيرة

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :سكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكانالوطين والتعمري واإل

شكرا السيدات والسادة النواب عسلى التفاعل دايهلم مع 
هاد املوضوع املهم، ولكن كيف ما جا يف التدخالت دايلكم حنن 
جميعون عسلى ااخصوصية احملسلية وااخصوصية اجلهوية، ألن كنعرفوا 

دان نالنسيج العتيق خاصة يف العامل القروي عندان القصبات وع
القصور وعندان مقاربة خاصة لسلعامل القروي وكونوا عسلى يقني أبننا 
سنستال مجيعا وأقرتح عسليكم حتديد موعد يف السلجنة وجنيوا انخذوا 

 لتدارس جهة جبهة وخصوصية خبصوصية يف العامل الوقت الكايف
احلضري ويف العامل القروي، صحيح أن مدينة فاس عندها واحد 

رتاث العاملي فهي مصنفة من اليونسكو القيية عسلى صعيد ال
وعندها مقاربة خاصة مع الوكالة، فييا خيص التكسلفة دايل 
املسامهة دايل الوزارة، التكسلفة اإلمجالية دايل هاذ الدور واملباين 

داملسليار دايل الدرهم والوزارة  4األيسلة لسلسقوط فهي كتفوق 
دايل  مسليون الدرهم، إذن هاذ القضية 111بوحدها سامهت ب 

املباين اآليسلة لسلسقوط ونظرا لإلشكالية دايل املخاطر السلي كتشكل 
عسلى اجلييع، وال بد ما حنافظو عسلى الرتاث دايلنا ألن املعيار هو 
ضير احلضارات والبد ما حنافظوا عسليه، إذن هذا واحد األوراش 
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السلي كنوعد كم أان يف الوزارة أبن معتكفني عسلى هذا املوضوع، 
احلكومي فيه واحد اإلشارة قوية ملعاجلة هذا اجملال وكيفيا والربانمج 

قسلت سنشتال مجيعا حلل هذه املعضسلة اليت ال نرضاها لوطننا وال 
 .نرضاها لألسر الساكنة يف هذه الظروف، شكرا لكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، قبل أن ننتقل إىل السوال املوايل يف 
قيقة معنا وفد برملاين من مجهورية جيبويت الشنفس القااع يتواجد 

برائسة السيد حميد بركات عبد هللا انئب رئيس اجليعية الوطنية 
جبيبويت والذي يقوم بزايرة عيل لسلييسلكة نرحب به مجيعا والوفد 
املرافق له، نتيىن ألشقائنا مقام طيب يف املارب، السوال املوايل 

يدن ألحياء اهلامشية لسليف نفس القااع سوال متعسلق هبيكسلة ا
لسلسيدات والسادة النواب والنائبات الفريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد فؤاد العماري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيدة الوزيرة نسائسلكم حول برانمج احلكومة يف إعادة هيكسلة 
 األحياء اهلامشية لسليدن، شنو دار وأشنو غديرو؟

 :يدة رئيسة اجللسةالس

 .تفضسلي السيدة الوزيرة

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

شكرا السيد النائب احملرتم، كونو عسلى يقني أبن الوزارة 
هلشاشة اواعية هباذ اإلشكالية هادي فسلتقسليص من مظاهر العجز و 

ومعاجلة ضعف التجهيزات ونقص الولو  إىل ااخدمات العيومية 
واملرافق االجتياعية والثقافية والرايضية، اعتيدت الوزارة واحد 
ة االسرتاتيجية وطنية ترتكز عسلى التنيية املستدامة والتنيية املندجم

ولاش نفعسلوا هاذ االسرتاتيجية السلي تسارت عسلى الصعيد املركزي 
زارة مجيع املصاحل دايهلا املركزية وااخارجية وأجنزوا واحد عبأت الو 

اجمليوعة من املشاريع يف حسلة جيل جديد السلي هي كرتتكز كيف 
قسلنا عسلى التنيية، تستجيب لتأهيل األحياء وهتم يعين االستجابة 

سولتوا  7987حلاجيات الساكنة، حيث مت يف الفرتة امليتدة بني 
 7982حىت  7987دار قبل بني الفرتة السيد النائب احملرتم شنو 

اتفاقية لتحسني ظروف العيش دايل ما يزيد  817مت التوقيع عسلى 
داملسليار  89أسرة بكسلفة إمجالية دايل  137ألف و 118عسلى 

والربانمج  %29داملسليار يعين تقريبا  2سامهت فيها الوزارة ب 
سيعيل عسلى  7978ل  7982احلكومي احلايل السلي كييتد من 

ألف أسرة قاطنة يف األحياء  799ني ظروف عيش واحد حتس
 .غر القانونية، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب تعقيب تفضل

 :النائب السيد فؤاد العماري

شكرا السيدة الوزيرة، الوعي لاإلشكالية غر كايف،  
عيشوا يف ناس كيكامسلني املااربة كيعرفوا أبنه كاين العديد من ال

ظروف صعبة قاسية يف أحياء هامشية والظروف جابتهوم متا، ما 
عندهومش الواد احلار ما عندهومش املاء وكاين كاع السلي ما 
عندوش الضو انيت رئيس مجاعة ما بايتش هنضر عسلى العامل 
القروي، والدواور شنو كيعيشوا ولكن عسلى األقل يف األحياء 

اء السلي كاين يف بعض املدن كنسلقاو أحياهلامشية والفرق الشاسع 
راقية وأحياء هامشية، خاصنا برامج عيسلية واقعية مع الوزارة ومع 

عسلى األقل املواطنني حيسو لاألمان أبنه ممكن  موسسة العيران لاش
التاير جاي يف الاريق وممكن كاين إمكانية أهنم غدا يعيشو يف 

ات بدون معاي ظروف حسنة، ما ميكنش نستيعو اخاالات عامة
دقيقة واملدن راه واضحة ولاينة واملااربة كيعرفوهم كامسلني، خاص 
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الوزارة تقوم لالدور دايهلا وماشي فقط الوزارة هاذي حكومة كامسلة 
أبغسلبيتها خاص تكون عندها رؤية ويكون عندها تصور شنو 

سنني، شنو مها األحياء  1غيدار من هذا عام وشنو غيدار من هنا 
نصسلحوها يف هاذ العام هاذي وشنو مها األحياء السلي السلي ممكن 

سنني املااربة مولفني   3سنني وال  1خاص تتسنا عامني وال 
كيصربو ولكن ما غاديش يصربو بال حدود، خاص برامج واقعية 
حقيقية السلي كتستاجب لسلحاجيات والايوحات دايل املواطنني 

ما  عات،وخاصكم يف هاذ اإلطار تقسلبو عسلى شراكات مع اجليا
ميكنش كذلك الربامج تنزل من الرلاط ومن الوزارة مع العديد من 

 .املدن السلي خاص تنسيق، شكرا السيدة الرئيسة

  :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، إيال ما كانش تعقيب إضايف إيه كاين تعقيب 
 .إضايف وخا من بعد، حبال حبال بعد فريق العدالة التنيية

 :د عبد اللطيف رشيدالنائب السي

لن أذهب بعيدا ألتكسلم عن معاانة األقاليم النائية يف 
موضوع إعادة هيكسلة األحياء اهلامشية، لن أذهب بعيدا سوف 
أتكسلم عن إقسليم النواصر الذي يعترب بوابة املارب عسلى ااخار ، 
حيث الساكنة متدمرة من بسبب عدم إعادة هيكسلة جميوعة من 

 قيع عسلى هذه اإلتفاقيات بني يدي صاحباألحياء اليت مت التو 
، يف مواضيع تزويد هذه األحياء لاملاء 7983اجلاللة منذ سنة 

الشروب، لالتاهر ولالارقات، لألسف الشديد أن الساكنة ومنذ 
 .وهي تنتظره حال هلذه املعضالت، شكرا 7983سنة 

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .ستوريشكرا، فالتعقيب اإلضايف لفريق التجيع الد

 

 

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

شكرا السيدة الوزيرة، فقط تيبقى لينا أنين نذكر عسلى أبن 
هاذ املشكل هذا تيثر مسألة العدالة بني األحياء داخل نفس 

دايل الوترات، كاينة  7املدن، واحنا كنعرفو اليوم أبنه كاين 
شية ماألحياء السلي استافدت من واحد التهيئة وهناك أحياء ها

السلي ما استفداتش وكتعيش واحد الوضع يعين مرتدي، نباي حنيل 
فقط السيدة الوزيرة احملرتمة عسلى مدينة سيدي إيفين هناك يعين 
أحياء السلي نسبيا نقدرو نعتربو أبهنا أحياء السلي عندها واحد احلد 
أدىن من التجهيزات ولكن صدقيين السيدة الوزيرة هناك أحياء 

م ملناسبة نياي نثر املسلف السلي سبق لنا راسسلناكمنعدمة، و هباذ ا
فيه خبصوص حي امزدوغ السلي حي السلي استافد من إعادة ساكين 
دايل دور الصفيح وحلد اآلن الوضعية مل تتم تصفيتها تنتظرو 
اجلواب دايلكم السيدة الوزيرة، تنتظروا لقاء عاجل يف هاذ املوضوع 

دايل  1ي أزيد من ألنه ما ميكنش أنه تكون عيسلية متت هاذ
السنوات التجهيزات منعدمة واحلي الناس ما بقاوش عندهم 
املسلكيات وماعندهم حىت شي حاجة السلي كتثبت عالقتهم لالدور 
السلي كيسكنوها، فبالتايل رجاء السيدة الوزيرة هذا مسلف مستعجل 

 .ال بد نعايوه الوقت دايلو من أجل إجياد حل هنائي، شكرا

  :ةالسيدة رئيسة اجللس

 .شكرا السيد النائب، تفضسلي السيدة الوزيرة يف تعقيب

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

شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمون عسلى هاذ 
 حات السلي يفالتفاعل السلي كيحيل واحد اجمليوعة من اإلقرتا

احلقيقة هي العيق السلي كتشتال به الوزارة إيال كانت شي شعار 
حتيسلو الوزارة يف هاذ الوالية دايل هاذ احلكومة هاذي هو العدالة 
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اجملالية، والعدالة اجملالية كاّبق عسلى اجملاالت الكربى وعسلى 
 .اجملاالت الصارى ومن ضينهم األحياء

اصنا السلي اقرتح أبن خفييا خيص السيد النائب احملرتم 
نشتاسلو مع اجلياعات احملسلية احنا ال ميكن لنا إال أن نشتال مع 
اجلياعات احملسلية، وعندان هنا واحد اجمليوعة دايل اإلتفاقيات السلي 
موزعة عسلى اجلهات دايل املارب كسلهم ما عدا األقاليم الصحراوية 
ي و السلي كيف ما تتعرفو مجيع هي كتخضع لذاك النيوذ  التني

 .اجلديد لألقاليم الصحراوية

كون كان الوقت كيسيح غادي نعايكم جهة جبهة عسلى 
سبيل املثال الدار البيضاء السلي كتحيل واحد احليولة كبرة يف 
هاذ القضية دايل أتهيل األحياء، جهة الدار البيضاء لوحدها 

دايل االتفاقيات مع املقاطعات واجلياعات السلي الكسلفة  0عندان 
مسليون دايل الدرهم، واملسامهة دالوزارة  7كتوصل واحد دايهلا  

ألف أسرة، فييا خيص جهة  17ملعاجلة واحد  783مسليون و 
 117اتفاقية لالتيويل دايل مسليون و 78آسفي عندان  -مراكش

دايل الدرهم  819مسليون دايل الدرهم واملسامهة دالوزارة مسليون 
-ر، جهة فاس ألف دايل األس 29ملعاجلة واحد تقريبا واحد 

مسليون دايل  498اتفاقية دايل التيويل مسليون و 33مكناس 
مسليون دايل الدرهم مسامهة  498الدرهم، مسليار عفوا مسليار و

آالف دايل األسر،  889مسليون دايل الدرهم ملعاجلة  109الوزارة 
هاد التحسني دايل الظروف دايل العيش كيهم بصفة إمجالية 

داملسليار دايل  89مجالية دايل ألف أسرة بكسلفة إ 118واحد 
مسليار دايل الدرهم، إذن كونوا  2الدرهم ومسامهة دالوزارة بوحدها 

مايئنني أبن يف الوزارة عندان واحد املقاربة جمالية كتهم اجلهات  
كسلهم ومرة أخرى الوزارة رهن اإلشارة دايل السلجنة املختصة، جنيوا 

نو مها اجلياعات نذاكروا جهة جبهة وداخل اجلهة غادي نسلقاو ش
وشنو مها األحياء املعنية وشنو مها األحياء السلي ميكن 

 ..نستدركوهم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة نشكرك عسلى حسن مسامهتكم معنا 
يف هاذ اجلسلسة، منر مباشرة إىل قااع النقل، سوال عن جمهودات 

يدات سلسالوزارة من أجل العيل عسلى امتالك أساول حبري وطين ل
 .النواب من فريق العدالة التنيية، تفضل السيد النائبوالسادة 

 عمر امحني:النائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،

طول  تتيتع بالدان بسواحل حبرية متتد عسلىالسيد الوزير،    
كيسلومرت، لاإلضافة إىل الرصيد امليداين املتنوع واهلام الذي   4199

 ساطيل البحرية لاعتبارها أحد أهمتتييز به، ونظرا ألمهية األ
مقومات وركائز التنيية اإلقتصادية ملختسلف البسلدان بفضل 
إسهامها يف تسلبية احتياجات الدول من الصادرات والواردات 
وأتمني عدة أنشاة أخرى، فإننا نسائسلكم السيد الوزير احملرتم عن 
جمهودات وزارتكم من أجل العيل عسلى امتالك أساول حبري 

 .وشكرا وطين؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير اجلواب

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

شكرا السيد النائب احملرتم عسلى طرح السوال، أكيد أنه 
 هاليوم اإلشتاال عسلى أساول حبري السلي من املفروض عسلى أن
يكون عنده إطار وطين حقيقي هو داخل يف اإلسرتاتيجية 
واألولوايت دايل احلكومة لاعتبار اإلسرتاتيجية واملينائية دايل 

ولكن أيضا اإلسرتاتيجية البحرية، تعسليون أيضا عسلى أنه  7949
احلكومات السابقة عيدت إىل التحرير التدرجيي لسلقااع، مما جعل 

ين هو حىت اليوم النقل دايل املسافر  القااع سواء نقل البضائع وال
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قااع السلي مفتوح عسلى املستثيرين، لكن ولألسف الشديد التجربة 
ألانت عسلى أنه ال زال املستثير املاريب مل يقتحم هاذ اجملال لكثرة 

من البضائع  % 4املنافسة عسلى الصعيد العاملي، اليوم حوايل 
فييا يتعسلق بنقل  واليوماملاربية هي اليت حتيل يف البواخر املاربية، 

املسافرين تنشتاغسلوا عسلى أساس أنه مجيع البواخر إن شاء هللا رب 
العاملني السلي عند بدينا يف عهد آخر احلكومة السابقة وغادي 
نكيسلوا هاذ السنة عسلى أساس أنه عسلى األقل البواخر املاربية اليت 

كسلها   كونطنجة املتوسط ت -تشتال يف ااخط دايل اجلزيرة ااخضراء
 .لالعامل املاريب، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب، تفضل السيد النائب الوزير،شكرا السيد 

 حسن احلارس:النائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نثين اجملهودات اليت قامت به حكومة   
األستاذ عبد اإلله بن كران يف إحياء األساول البحري الوطين، 

اذ اجملهودات تبقى غر كافية لاملقارنة مع املوهالت اليت لكن ه
تتوفر عسليها بالدان يف اجملال البحري خاصة احلاجة املسلحة 
لألساول الوطين وال سييا لتوفر النقل املريح واملناسب إلخواننا 
لااخار ، هلذا ناالبكم السيد الوزير مبواصسلة اجملهودات السابقة من 

 رية لسليارب وتقوية األساول البحريأجل دعم املكانة البح
الوطين، تقوية دور املارب ليصبح فاعل رئيسي يف النقل البحري 
واملبادالت التجارية، تفعيل اإلتفاقيات والشراكات الدولية ذات 
، الصسلة، حتسني ترتيب املارب يف التصنيف الدويل لسلربط البحري

ر  عرب اوأخرا توفر نقل حبري مريح ومناسب إلخواننا لااخ
 .أساول حبري وطين، شكرا

 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد النائب السوال املوايل وهو سوال آين حول أداء 
عذرة آه م والسادة،املكتب الوطين لسلسكك احلديدية لسلسيدات 

 .تفضل السيد الوزير تعقيب نعم، تفضل

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

أكيد أن احلكومة دايل األستاد عبد اإلله بن كران قامت 
مبجهود كبر وجبار يف هاذ اجملال، لكن أيضا احلكومة دايل 
الدكتور سعد الدين العثياين تقوم بعيل أيضا مكيل لسلعيل دايل 

كسلم  األسبوع السلي اليوم نتاحلكومة السابقة، وأان نقولك يف هاذ 
كاين الناس السلي راهم قاميني إبجراءات لاش يشريو لاخرة لاش 
يدخسلوها خالل هذا األسبوع لاش حىت هي نضيفوها لألساول 
السلي غادي حييل العسلم لسليارب، إذن هي استيرارية لألوراش 
املفتوحة يف اجملال دايل العسلم املاريب يف النقل البحري وغادي 

 ...احلكومة عسلى أن حترس هاد

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير، سوال آين حول أداء املكتب الوطين لسلسكك 
احلديدية لسلسيدات والسادة النواب من فريق التجيع الدستوري، 

 .تفضل السيد النائب

 :مد أمغارد حمالنائب السي

 ،السيد الوزير، السيدة الرئيسة

 .ين لسلسكك احلديديةنسائسلكم حول أداء املكتب الوط

 :اجللسة ةالسيدة رئيس

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

شكرا السيد الرئيسة، بقدر ما السوال خمتصر بقدر ما 
 ةاملفروض أنه املكتب لكي نساءل وجنيب خاصنا لقاء دايل السلجن
لاش نداكرو عسليه، فكيا تعسليون املكتب مسلتزم مع احلكومة بعقد 
برانمج الذي يشتال عسليه وفق واحد اجمليوعة دايل األهداف، 
وأيضا جميوعة من األمور السلي هي مراتباة لالتيويل وأيضا مراتباة 
لاإلجناز، اليوم كيا ترون مجيعا املكتب يقوم مبجهودات معتربة 

سلى لبنيات التحتية، حىت أنه نصنف املارب عجدا يف اجملال دايل ا
الصعيد األفريقي كأول بسلد من حيث البنيات التحتية السككية، 
لكن أقوهلا وأعيد قوهلا ما زالت هناك أمور حقيقية جيب أن يقوم 
هبا املكتب يف جمال دايل التحسني وجتويد ااخدمة املقدمة 

ثنية، هناك ل التلسليسافرين، اليوم هناك برانمج دايل التثسليث داي
السلي غادي يكيل إن شاء هللا عن قريب،  TGV برانمج دايل

وهناك برانمج دايل أشاال هيكسلية إسرتاتيجية دايل املكتب، 
عندما تنتهي يف القريب العاجل، املكتب غادي يكون عندو 
الصالحية لاش ميشي لألوراش األخرى السلي بداها، ولكن مل ترق 

ربة السلي هي ااخدمة والسالمة واألمن، بعد إىل ما هو طيوح املاا
 .وأيضا التجويد واحلفاظ عسلى التوقيت إىل آخره، شكرا

  :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .تعقيب السيد النائب ،شكرا السيد الوزير

 حممد أمغار: النائب السيد

سلى لسلسكك احلديدية عبدوران تنشكروا املكتب الوطين 
و منوا كيقوم هبا، وكناالب  الدور السلي كيقوم به، واجملهودات السلي

لاش يزيد حيسن األداء دايلو يف هاذ اجملال هذا، ولالنسبة لاش 
يزيد يوسع لااخصوص توسيع الشبكة دايل السكك احلديدية لاش 
توصل ملناطق السلي هي عسلى األقل مجيع اجلهات، خبصوص املناقة 

 اجلنوبية ألكادير، وكنأكدو أبنه لالنسبة هناك مناطق مكتستافدش
من هاد السكك احلديدية لالرغم أن القاار كيير هبا وكيتفرجوا 
يف القاار دايز، غنعايك مثال وهو مدينة دايل اتهسلة السلي حمتاجة 
حاليا لاش ييتحدث فيها حماة دايل القاارما بني التقاطع دايل 
الاريق السلي هي الاريق الوطنية رقم، الاريق اإلقسلييية السلي كرتبط 

واملدينة دايل اتهسلة، واإلحداث دايل  1لوطنية رقم ما بني الاريق ا
هاذ القاار هذا غرتجعوا احلق ملاليه أ السيد الوزير، وهو أنه 
اإلرجاع دايل هاذ احلق هذا غيستافدوا منوا، ألن كان عندها من 
قبل حماة القاار كانت يف اتهسلة، ألنه إحداث سد إدريس األول 

هاش بعيدة خالية متيخدو  يعين مت التحويل دايل واحد املناقة
السكان وكنقتارحوا لاش الدار هاد احملاة لاش يستافدوا منها ثالثة 
دايل األقاليم، إقسليم دايل اتوانت واإلقسليم دايل اتزة ممتل يف املدينة 

ألف  899دايل اتهسلة السلي كتجاوز العدد دايل الساكنة دايهلا 
ااخر،  رلاطنسية، واإلقسليم دايل صفرو لالنسبة لسلسكان دايل 

ألن اإلحداث دايل هذا غادي يرجعوا هلم احلق دايهلم كيف ما 
قسلت لك، و كنقرتحوا وحاليا موقتا تفتحتوا لنا هاد احملاة 
لاملفكك، يف انتظار أنه حتدثوا لنا حماة تكون يف املستوى 
املاسلوب، كاين هناك أمور أخرى السيد الوزير لاش نتالفاوا لاش 

 الشي السلي قسليت، يعين لاش نتسلفاوا احلوادثما نعاودش نكرر داك 
 ...وداك الشي السلي كيتعسلق مبا يتعسلق

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، تعقيب إضايف فريق 
العدالة والتنيية. لألسف السيد النائب انتهى الوقت، يفرتض كان 

آخر  بعض الثواين، ولكن انتهى الوقت، ما كاينش تعقيب إضايف
 .السيدة النائبة من الفريق اإلشرتاكي
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 النائبة السيدة السعدية بنسهلي:

مجيل جدا أن نسيع أن هناك برانمج وإسرتاتيجية 
وإهتيام ببنيات حتتية، ولكن يف قسلب هاذ اإلهتيام خاص يكون 
اإلنسان واملواطن، املواطن املاريب واملسافر املاريب يعاين معاانة 

القاارات، ال يف املستسلزمات وشروط السفر شديدة ال يف أتخر 
املريح، يعين واحد اآلفة السلي كاينة كرتافق هاذ السكك احلديدية 
والقاارات، املاسلوب أن املواطنني واملسافرين كيأديوا من جيوهبم،  
كاينة مداخيل، هذا مرفق عيومي خاص تتحسن اجلودة دايل 

 ....اإلركاب، جودة اإلستقبال ألننا ننتظر

 :يدة رئيسة اجللسةالس

شكرا السيدة النائبة ، شكرا انتهى الوقت، تفضل السيد الوزير يف 
 .تعقيب، تفضل

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

شكرا السيدة الرئيسة، هو اليوم ماسلوب كيا قسلت عسلى 
ور توى اثين من الآلداء دايل ااخدمة، أتصأنه لالفعل نرقاوا إىل مس

عسلى أنه الربانمج دايل السكك احلديدية احليد هو اليوم يسر يف 
هذا الايوح، اليوم ... الربانمج املقبل غادي ينصب عسلى جتويد 
ااخدمة ،وكيا تعسليون عندما تكون هناك طسلبات وهاذ الشي 

تخبة وال املنتيجي من خالل التعامل والتعاطي، سواء مع اجملالس 
مع املسوولني الرتابيني، النيوذ  دايل الشرق السلي أعسلن املكتب 
خالل هاذ األسبوع أنه طوراآلداء دايلو فهاذ املناقة لسلجهة 

رحسلة عسلى أساس أنه لالفعل كاين يف هاد  77 الشرقية ب 

الصيف أمور السلي هي جديدة ، السكك احلديدية اليوم تعاين يف 
ت تعاين يف جمال ااخدمة والتوقيت يف جماالليس يف كل األوقات، 

بني األوقات دايل الذروة، ولاألساس هو السلي تتكون عندان فيها 
ألف متوسط  899إشكاالت ونعرتف هبا ألنه عوض ما نقسلوا 

ألف، فإذن كاين  839تنقسلوا أكثر من  la capacité السلي هو
ىل إ هاذ األشكال ماروح يف أوقات الذروة األعياد واملناسبات

آخره، لكن الربانمج إن شاء هللا رب العاملني دايل املكتب سيساير  
كيا قسلت عندما نكيسلوا هاد األوراش السلي هي مهيكسلة، واحد 

وغادي خيفف عسلى القاار  TGV اجلزء كبر غادي ميشي ل
الكالسيكي، وغادي يويل عندان اجلودة إن شاء هللا يف املستوى 

ندها حبال اتهسلة السلي عندها دايل ااخدمات واملناطق السلي ع
طسلبات أننا نفتحو هبا حماات وال جنودو احملاات القائية ما ميكن 

 ...إال أننا انقشوا املوضوع مع اإلخوان

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، إن شاء هللا، شكرا السيد الوزير عسلى 
حسن مسامهتكم معنا يف هذه اجلسلسة، ننتقل مباشرة إىل قااع 
الشوون ااخارجية والتعاون الدويل ستتوىل اإلجابة عنه السيدة كاتبة 
الدولة، سوال عن إشراك اجملتيع املدين يف الدبسلوماسية لصاحل 
وحدتنا الرتابية لسلسادة والسيدات النواب والنائبات من فريق 

 .العدالة التنيية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد توفلة

 يسة،شكرا السيدة الرئ
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السيدة الوزيرة احملرتمة، نسائسلكم ما هي التدابر اليت ستقومون هبا 
إلشراك اجملتيع املدين يف الدبسلوماسية لصاحل وحدتنا الرتابية 
ومواجهة التظسليل املينهج الذي تقوم به حكومة دولة جماورة 
واحلركة اإلنفصالية املعسلومة خدمة ألجندهتا يف كل بالد العامل؟ 

 .شكرا

 :ة رئيسة اجللسةالسيد

 .شكرا، تفضسلي السيدة الوزيرة

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

شكرا السيد النائب، مما ال شك فيه أن القضااي املهية 
بالدان كتستدعي تكتيف جهود خمتسلف املتدخسلني، خبصوص  دايل

ييا ال عسليها صاحب اجلاللة، فقضيتنا الوطنية وكييا مت التأكيد 
شك، كييا قسلت فييا خيص قضيتنا الوطنية، فين الضروري أنه 
يتم إشراك مجيع املتدخسلني كانوا فردا أو موسسات، فسلهذه الااية 
قامت الوزارة بوضع خاة عيل، هاد خاة العيل اسندت التنفيذ 
 لدايهلا لواحد القسم السلي كيسهر عسلى هاذ ااخاة، فين بني املسائ
 :السلي نقدر نشر هلا فييا خيص اجملتيع املدين، ثالث نقط أساسية

  األوىل كتهم اإلخبار والتواصل مع توفر مجيع املعايات احملينة السلي
كتساعد ممثسلي اجملتيع املدين لاش خيسلقوا شراكات مع ممثسلني عرب 
العامل وهاذي كامسلة كتساعدان لاش نوسعو الشراكات وجماالت 

 التأثر؛

تهدفو وهي املشاركة يف احملافل الدولية، لالابع كنس -اة الثانيةالنق
احملافل املهية، كاملنتدى االجتياعي العاملي، دورات حقوق 

 . اإلنسان جبنيف واهليئات اإلفريقية

وهي دعم الرتشيحات لسلحصول عسلى العضوية  -النقاة الثالثة
 داخل اهليئات الدولية؛

شرت هلا،  لاإلضافة هلاذ النقط يل لالنسبة لسلدبسلوماسية الربملانية
هناك كذلك االشتاال مع الارفتني قصد تعزيزكل ما يهم التتبع، 

أضف  .وكذلك تكثيف تبادل الزايرات من طرف الوفود الربملانية
إىل ذلك دعم حضور األحزاب املاربية يف اهليئات احلزبية الدولية 

فتح  ىاليت تتقاسم نفس التوجهات السياسية، مما يساعد عسل
 .قنوات لسلحوار والتواصل لسلتعريف بقضيتنا الوطنية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تعقيب السيدة النائبة، 
 .تفضسلي

 :النائبة السيدة حياة سكيحل

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيدة الوزيرة عسلى جوابكم، أصبح لسليجتيع 
قي يف صناعة القرار، لذا جيب املدين دور رايدي وشريك حقي

تفعيل التعاون معه يف كل اجملاالت، ال سييا قضية الصحراء وهذا 
ت يقتضي منا أتطر الفاعل املدين املهتم هبذا اجملال ومتكينه من آليا

اإلشتاال وتنظيم دورات تكوينية لسلرتافع عن القضية لاحرتافية 
م الصحراوية يحسب مع تقتضيه احلاجة، النسيج اجليعوي لاألقال

يف غالبيته غر مهيكل، لذلك ناالب بنشر الئحة اجليعيات 
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املشتاسلة مع الوزارة يف إطار الدبسلوماسية املوازية وإصدار تقرير 
سنوي حول أنشاتها واملشاريع اليت قامت هبا ويبني كذلك أمساء 
رؤسائها وأعضاء مكاتبها ووترة جتديد هذه اجليعيات هلياكسلها، 

د اجليعيات ال توجد إال يف حمفظة رئيسها، ومل تعقحيث أن بعض 
مجعها العام إطالقا، ولالتايل السيدة الوزيرة ال بد من إشراك 
اجليعيات اجلادة املشهود هلا لالكفاءة والنزاهة والقدرة عسلى 

 ....الرتافع، ولضيان ذلك ال بد من التأطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

هى الوقت، ماكينش تعقيب شكرا، شكرا السيدة النائبة، انت
إضايف؟ ما كاينش السيدة الوزيرة مل يتبق هناك وقت، استوفييت 
الوقت دايلك يف التعقيب األول، نشكرك، شكرا جزيال عسلى 
حسن مسامهتك يف هاذ اجلسلسة، وقبل ختم هاذ اجلسلسة، أعسليكم 
أنه وردت عسلى الرائسة مراسسلة من الوزارة املنتدبة املكسلفة لالعالقة 

الربملان اجملتيع املدين تتعسلق باسلبات تناول الكسلية يف إطار مع 
من النظام الداخسلي لسلتحدث يف موضوع طاريء،   893املادة

دايل طسلبات الكسلية وردت عسلى احلكومة يوم أمس،  1كانت 
والسيد الوزير جييب أبن الوزراء املعنيني ال ميكنهم اإلدالء 

ة يف الوقت ااي املثار لاملعايات والبياانت والتوضيحات يف القض
الراهن، أشكركم عسلى حسن مسامهتكم مجيعا يف هذه اجلسلسة، 
وأعسليكم أبنه ستناسلق مباشرة اجلسلسة التشريعية املخصصة لسلدراسة 

 .والتصويت عسلى النصوص اجلاهزة. شكرا لكم

 


