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 اخلامسة والثالثنيحمضر اجللسة 
 

 (.7102)فاتح غشت  القعدة ه يذ 8الثالاثء : التاريخ
 السيد رشيد العبدي النائب الثاين لرئيس جملس النواب.: الرائسة

ساعتان وست وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية : التوقيت
 بعد الزوال والدقيقة الثالثة.

الشفهية املتعلقة ابلقطاعات  مناقشة األسئلة: جدول األعمال
 احلكومية التالية:

 التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ -
 لنقل؛كتابة الدولة املكلفة اب -
 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ -
 ملاء؛كتابة الدولة املكلفة اب -
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ -
 الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل؛ -
وشؤون  ملااربة املقيم ن ابخلار ارة املنتدبة املكلفة ابالوز  -

 اهلجرة.
 

 :السيد رشيد العبدي رئيس اجللسة
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 .افتتحت اجللسة

 السيد الوزير،
 السادة والسيدات النواب احملرتمون،

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

سؤاال  01ملراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 

من  010شفهيا موزعا على قطاعات خمتلفة، واآلن وفق املادة 
النظام الداخلي جمللس النواب، أطلب من السيدة أمينة اجمللس 

 .وة املراسالت الواردة على الرساسة، فلتتفضل مشكورةتال
 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 شكرا لكم السيد الرئيس،
توصلت رساسة اجمللس من احملكمة الدستورية ابلقرار رقم     
الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض الطلب الرامي إىل  72/02

ابلدائرة  7102توبر أك 2الذي أجري يف  االقرتاعإلااء نتيجة 
 احمللية موالي يعقوب؛ االنتخابية

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض  01/02اثنيا القرار رقم     
أكتوبر  2الذي أجري يف  االقرتاعالطلب الرامي إىل إلااء نتيجة 

 .احمللية سيدي بنور االنتخابيةابلدائرة  7102
ليت توصل الكتابية اعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة     

: 7102يوليوز إىل فاتح غشت  08هبا جملس النواب من اتريخ 
سؤاال   022سؤاال شفواي،  022توصلت رساسة جملس النواب ب

جوااب على أسئلة كتابية، كما مت سحب سؤال ن  20كتابيا، 
 .شفوي ن، كما مت كذلك سحب سؤال ن كتابي ن

خلامسة من يف الفقرة ا تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها   
من النظام  22-28، وعمال مبقتضيات املادت ن 22الفصل 

الداخلي جمللس النواب، أخرب اجمللس بقوائم السيدات والسادة 
النواب املتايب ن للمرة الثانية والثالثة والرابعة، حيث ستطبق 
مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة، ويتعلق األمر ابلاائب ن 

وهم السادة  :7102يوليوز  4يوليوز و 71نية يف جلسة للمرة الثا
والسيدات النواب: أوال سعد بن زروال، عبد هللا أبركي، فؤاد 
الدرقاوي، حممد أجبيل، امباركة صفة، عبد العزيز الوذكي، ثرية 

 .أهل امحاد، كرمي الشاوي بلعسال
، 7102يوليوز  00دائما الاائب ن للمرة الثانية بتاريخ  
عبد هللا :ألمر ابلسيدات والسادة النواب اآلتية أمساؤهميتعلق ا
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الدبدة، بديعة الفياليل، عبد احلق الشفيق، حممد غامل، عمرو 
 .ودي، إيذار أجنار، حممد الزكراين، عادل السباعي

، يتعلق 7102يوليوز  08ابلنسبة للاائب ن للمرة الثانية بتاريخ     
جنية لطفي، يونس بن  أوال :األمر ابلسيدات والسادة النواب

سليمان، فاروق الطاهري، حممد العريب بلقايد، حياة املشفوع، 
رضوان نوينو، عبد الواحد املسعودي، موالي الزبري هبدي، رشيد 

 .الفايق، حممد انصر، زين العابدين احلواص
 7102يوليوز  08ابلنسبة للاائب ن للمرة الثالثة بتاريخ 

النواب اآلتية أمساؤهم: سعد  يتعلق األمر ابلسيدات والسادة
بنوزروال، فؤاد الدرقاوي، امبارك صفاء، حممد أجبيل، عمر ودي، 

 74ديدار أجنار، عادل السباعي، الاائب ن للمرة الثالثة بتاريخ 
يتعلق األمر ابلسيدات والسادة النواب: حممد  7102يوليوز 

يموين، قرور، علي رزمة، مسري عبد املوىل، ابراهيم موحي، توفيق امل
بوشعيب عمار، خالد املنصوري، هشام املهاجري، نورالدين 
البيضي، عيشة أيت حدو، فؤاد العماري، حممد الزكراين، حسن 
 عكاشة، عبد هللا غازي، محيد العرشي، حممد كرمين، علي أميول. 

 7102يوليوز 74ابلنسبة للاائب ن للمرة الثالثة بتاريخ 
 لنواب: عبد الواحد املسعودي،يتعلق األمر ابلسيدات والسادة ا

موالي زوبري عبدي، عبد هللا دبدا، عبد هللا أبركي، عبد احلق 
شفيق، رشيد التامك، زين العبدين حواص. ابلنسبة للاائب ن املرة 

يتعلق األمر ابلسيدات والسادة  7102يوليوز  74الرابعة بتاريخ 
ل ادالنواب: سعد بنو زروال، حممد أجبيل، فؤاد الدرقاوي، ع

 .السباعي، شكرا لكم السيد الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة األمينة، 
السيد الرئيس نقطة نظام؟، ابلنسبة هلاد املسألة دايل 
الاياب، السيد النائب، عدم استعمال البطاقة حنا كنذكروا هبا يف 
يف بداية كل جلسة، عدم استعمال البطاقة أو اإلدالء بعدم 

حتما إىل قراءة اإلسم، ألنه هاذ امليكانيزم هذا إحضارها يؤدي 

اصة ميكن حالة خ اتفقنا عليه يف البداية دايل، شكرا، إيال كانت 
استفسار اإلدارة فيها من بعد اجللسة، شكرا السيد النائب، حنا 

 .و مالحظة شكرا، تفضل السيد الرئيسذانخ
النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 

 :للوحدة والتعادلية
السيد الرئيس عفوا، األمر يتعلق بعدم إدرا  سؤال للفريق 
االستقاليل يف قطاع األوقاف بسبب تايب الوزير ومت إرجاء 
السؤال إىل موعد الحق، واليوم فوجئنا بعدم يعين إدرا  هاذ 
السؤال ضمن األسئلة يعين دايل األوقاف احملالة على اجمللس، إذا 

سؤال بسبب غياب الوزير، وقد استشران هل  حنا كنسالوكم
تتمسكون ابلسؤال أم تؤجلونه، أجلناه السيد الرئيس، فلذلك 

 .جيب عليكم تدارك هذه اهلفوة أو هذا اخلطأ اآلن
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الرئيس، إذن نقطة نظام؟
  عبد الرحيم عتمون: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 س احملرتم،السيد الرئي

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
 السادة الوزراء احملرتمون،

أريد أن أحيطكم علما السيد الرئيس، أبننا اليوم نعيش واحد    
اخلرب حمزن بوفاة السفري املنور العامل رمحه هللا، حبيث اليوم أن 
الدبلوماسية املاربية فقدت علما من أعالمها، رجل دولة ابمتياز 

ي كرس احلياة دايلو خلدمة العالقات املاربية الثنائية واملتعددة الذ
األطراف، ويشهد للمرحوم ابلوطنية دايلو والدفاع عن مصاحل 
اململكة والوحدة الرتابية داخل الربملان األوريب، وابسم النواب مجيع 
د النواب والنائبات و ابسم اللجنة الربملانية املشرتكة املاربية لالحتا

 ويب نقدم تعازينا للعائلة دايلو الصارية والعائلة الكبرية رمحهاألور 
 .هللا وإان هلل وإان إليه راجعون
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 :السيد رئيس اجللسة
شكرا، رمحه هللا، بداية أخرب السيدات والسادة النواب 
على أنه ستعقد جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت 

ة األسئلة عد حصعلى النصوص التشريعية اجلاهزة، وذلك مباشرة ب
الشفهية هاته، نرجو من السيدات والسادة النواب استعمال 

 .البطاقة تفاداي لوجود امس ن يف الئحة من الئحات الاياب
 حضرات السيدات والسادة،

إىل األسئلة الشفهية املدرجة  االستماعنشرع اآلن يف 
جبدول أعمالنا ونبدأ بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، 

لسيد الوزير...تنوبون عنه، تفضل السيد الوزير، إذن قطاع ا
التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، سؤال متعلق بفك العزلة على 
املناطق اجلبلية، واملراكز الناشئة جبهة الشمال للسيدات والسادة 
النواب احملرتم ن من فريق األصالة املعاصرة، فليتفضل أحد السادة 

 .النواب مشكورا
 ائب السيد عمر الزراد:الن

السيد الوزير نسائلكم عن اجملهودات اليت تقوم هبا 
حكومتكم لفك العزلة عن املناطق اجلبلية واملراكز الناشئة مبناطق 

 الشمال؟
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيد الوزير
السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :ملاء املكلف ابلنقلوالنقل واللوجستيك وا
 شكرا السيد الرئيس،
 ،السيد النائب احملرتم

ة احلسيمة عندها واحد ثالث -تطوان -املناطق دايل جهة طنجة   
دايل الربامج اللي هي وطنية، اللي هي تتشملها، واللي ابلفعل يف 

 204كيلومرت، ومنها   7742كانت فيهم   7و 0الربانمج الطرقي 
كيلومرت ابلنسبة   028لتأهيل الرتايب للحسيمة فقط، برانمج ا

كيلومرت   22للجهة، فيما خيص احلسيمة خذات أكثر من النصف 

املليون دايل الدرهم، خذات احلسيمة أكثر من  401من أصل 
 .مليون درهم 728: 21%
ويف برانمج تقليص الفوارق الرتابية واإلجتماعية أيضا اجلهة     

 للحسيمة، و يف الربانمج كيلومرت  41كيلومرت منها   222عندها 
 07كيلومرت،   021اللي هو مرتبط فقط ابحلسيمة منارة املتوسط 

 .، شكرا السيد الرئيس7102مليون درهم يف أفق  204منشأة، 
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، السيد النائب تعقيب
 النائب السيد عمر الزراد:

ز ع مل تنجالسيد الوزير، احنا كنعرضو عليكم مشاري
ة ذات ، الطريق الوطنيبوالزالت، والزال السكان ينتظرون. إبسها

 سيبين عيب  احلمولة التارخيية اللي كرتبط الطريق طريق الوحدة
والعليا وبين امحد واملخزن والساحل أمسار، األشاال  السفلى

الطريق اللي كرتبط مجاعة تربانت  ؛7101متوقفة فيها منذ 
، 7100األشاال متوقفة فيها منذ  مداود حبد والطريق الوطنية

إقرارن يف -الطريق الرابطة ب ن بين امحد إميوكزن، ب ن دوار أساسو
 ؛واألشاال متوقفة 7100اجتاه مجاعة اتوانت، الدراسة أجنزت يف 

لطريق تنهار مديت، ادوار اتب ارصبو  الطريق اللي كرتبط مجاعة بين
ى يالؤها األمهية القصو حاليا السيد الوزير، هاذ األشاال جيب إ

ألهنا كرتبط واحد الكثافة سكانية كبرية ،واألشاال أجنزت يف 
أشطر ومتوقفة إىل يومنا هذا، وهلذا هاذ الطريق، هاذ الطرق تعترب 
 من الطرق ذات البعد اإلستعجايل يف الربامج اللي كتنويو تطبيقها،

سيمة، حلوخاصة يف الربامج دايل تقليص الفوارق اجملالية إبقليم ا
وهاذ املناطق السيد الوزير كلها مناطق جبلية وكتعاين يف الدرجة 
األوىل يف فصل الشتاء، كيتقطع الربط دايل هاذ السكان ابلعامل 
اخلارجي، إن على مستوى التطبيب أو التسوق أو التمدرس، وهلذا 
أنتم ملزمون يف احلكومة ابش تعطيو األولوية القصوى هلذه الطرق 

 .را  السكان وجعلهم يف عزلة عن العامل، وشكراتفاداي إلح
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 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، جواب السيد، تعقيب إضايف، جواب السيد الوزير       

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

سيد الثالث ال بدون أدىن شك، أان قصدت أنين منيز الربامج   
النائب احملرتم، ابش نب ن ليك على أنه املسؤولية تتوزع يف جزء 

وابلتمويل دايل احلكومة  ابالستثمارمنها فيما هو مرتبط 
ابحلكومة، وفيما هو مرتبط ابلشركاء دايل الوزارة يف بعض الربامج 
منها هو أيضا مرتبط ابلشركاء، ومنهم اجلماعات احمللية املنتخبة 

لتزمت يف إطار هاذ الربامج ابحلصة دايهلا، واللي جزء منها اليت ا
ولألسف الزال مل يف مبا كان جيب عليه أن يقوم به، وابلتايل حنن 

بطة واملسؤولية مرت االلتزاموإكمال  االلتزاممعك على أنه ضرورة 
ابحملاسبة أكيد، لكن كل يف جمال ما هو ملتزم به يف أفقه الزمين 

 .يد الرئيسواملايل، شكرا الس
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال الثاين عن الربانمج الوطين 
للطرق القروية للسيدات والسادة النواب احملرتم ن عن فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضل السيد النائب
 النائب السيد إدريس الثمري:

 شكرا السيد الرئيس، 
امج وطنية السيد الوزير، أعلنت بر  0222منذ سنة 

للطرق القروية لفك العزلة عن ساكنة العامل القروي وتسهيل 
، نسائلكم السيد الوزير عن حصيلة االجتماعيةللخدمات  الولو 

 .تنفيذ هذه الربامج وعن اآلفاق املستقبلية، وشكرا
  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير جوابكم
ز ب الدولة لدى وزير التجهيالسيد حممد جنيب بوليف، كات

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرئيس، 

ابلفعل احلكومات السابقة واحلكومة احلالية ملتزمون يف 
إطار الربامج دايل التنمية ودايل فك العزلة، وخاصة يف اجملال 

-0222القروي واجلبلي بربامج منها الربانمج األول دايل 
دايل املليار  2كيلومرت   0111من  00لي كانت فيه ال 7112

واللي وصل يف  7112دايل الدرهم، والربانمج الثاين اللي بدا يف 
يف خالل  % 22إىل نسبة اإلجناز اللي هي يف حدود  7102
كلم، ابقي بعض اإلشكاالت اللي هي مرتبطة   02211

كلم، حنن   211حىت ل 211ابإلنطالق يف هاذ السنة بواحد 
د إعادة النظر إما يف الصفقات وإما يف اإلشكاالت اللي بصد

 71 ذهي مطروحة، على أساس أنه ابلفعل هاذ الربانمج دايل ها
ألف كيلومرت دايل اإلجناز يف اجملال  72سنة جعلنا نديرو حوايل 

القروي واجلبلي، واللي ميكن نقول لكم على أنه ابلفعل العملية 
من القطاعات ومن اجلماعات  التشاركية اللي متت مع العديد 

   كانت جد إجيابية، وأنه النسبة دالولوجية اليوم راها يف حدود
، % 21سنوات أقل من  01بعدما ما كانت هاذي  % 81

 .شكرا السيد الرئيس
  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب من فريق 
 .العدالة التنمية السيدة النائبة

  :السيدة أمساء الناصفيالنائبة 
 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

إننا إذ نثمن اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة يف إجناز    
الربانمج الوطين للطرق القروية وفك العزلة عن العامل القروي، إال 
أنه وجب التنبيه إىل جمموعة من العراقيل والتحدايت اليت تتجلى 

ودة الشبكة الطرقية املنجزة وضمان الصيانة املستمرة أساسا يف ج
هلا، مبا يلحقها من أضرار الفيضاانت واألمطار القوية اليت ختلف 
آاثرها على البنية الطرقية، أيضا هناك إشكاالت مرتبطة باياب 
معايري اثبتة إن على مستوى اختيار الطرق املقرتحة للربجمة، أو ما 
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لم ستفادة من إجناز الربانمج وفق سيتعلق حبصة اجلهات يف اإل
األولوايت عادل، من عوائق اإلجناز أيضا السيد الوزير ختلي أحد 
أطراف املشروع عن إلتزاماته. لذا، نؤكد على ضرورة حتقيق 
 اإللتقائية املطلوبة ب ن اجلهات املنفذة للربانمج وبناء الطرق، ب ن

 ...وزارة التجهيز ووزارة الفالحة
  :جللسةالسيد رئيس ا

شكرا السيدة النائبة استنفدمت الوقت، هل هناك تعقيب 
 .إضايف؟ جوابكم السيد الوزير

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

نعم شكرا السيد الرئيس، ابلفعل السيدة النائبة عطات 
 .ال شك أننا بعض املعيقات اللي هي متوفرة،

  :السيد رئيس اجللسة
امسحلي السيد الوزير تعقيب إضايف، تفضل السيد 

 .النائب
 :النائب السيد حممد الربيشي

 شكرا السيد الرئيس، 
أان غري بايت نقول على الربانمج الوطين لفك العزلة،  
كاين الربانمج الوطين األول والثاين وكاين حىت الثالث، واللي هي  

أساس أنه مكاينش واحد العدالة على صعيد كنالحظو على 
الوطن ابش يكون هذاك الربانمج يطبق األول ابألول والثاين ابلثاين 
والثالث ابلثالث، نعطي منوذ  مثال يف الشرق وإقليم جرسيف، 
وابألخص ساكة اللي عندها مشروع دايل ساكة بومعاوايت اللي 

ل والعمال ، حلد الساعة ما زا7100يعين كان خصو يتنجز يف 
دايل اخلار  كيشتكيو وحلد الساعة ما زال متنجزش، هلذا هو أنه 
مكاينش واحد العدالة إجتماعية يف هاذ اجملال، ومن هاذ املنرب  
كنطلبو على أساس أنه هاديك العدالة خاصها تطبق وميكون 

 .واحد املنطقة من غري أخرى وشكرا
 

  :السيد رئيس اجللسة
ناك من تعقيب إضايف آخر؟ شكرا السيد النائب، هل ه

 .السيد الوزير تفضل
السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرئيس، 

أان قلت ابلفعل السيدة النائبة تفضلت إبشارة إىل بعض 
لضرورة اباملعيقات واللي هي ابلفعل متوفرة، وخاصة فيما يرتبط 

أهنا تكون عندان اإللتقائية، اليوم الربامج اللي هي مرتبطة ابلطرق، 
وخاصة اليوم الربامج اللي هي مرتبطة مبجموعة دايل الصناديق، 
وخاصة الصندوق دايل التنمية القروية واجلبلية اليوم فيه التقائية 

أنه كاين جلسات نقاش وحوار لتحديد  حقيقية ابعتبار
ذا تيجاوب على التدخل دايل السيد النائب احملرتم األولوايت، وه

سنة  21اللي ابلفعل كيقول أن هناك فوارق، الفوارق دايل هادي 
جزء منها ال زال حاصال، واليوم اإلطار املقاربة التشاركية اللي 
تتعتمدها الوزارة هي مقاربة، أنه السيد الوزير اللي كان قبل السي 

يم كان تيعمل لقاءات يف مجيع األقالعمارة اللي هو السي الرابح،  
واجلهات، وكان تيكون حوار مع املنتخب ن ومع اجملالس املنتخبة، 
وكان خالل هاذ اجملالس يتم اقرتاح بعض الطرق وبعض احملاور 
 اللي ميكن تكون كمقرتح برانمج يف الربامج املستقبلية، وابلفعل

يتم  د املاليةذاك الشي اللي كان وخاصة أنه عندما تتوفر املوار 
األخذ بع ن اإلعتبار خمتلف هاذ املقرتحات اللي تتجينا من 
اجلماعات ومن األقاليم، واليوم حنرص على أنه ابلفعل نعطيو 
األولوايت يف إطار املؤشرات اللي عندان على أساس أنه يتم 
ل تقليص الفوارق اجملالية يف هذا اجملال، ابعتبار أنه كاين أقاليم بك

 01استفادت أكثر من أخرى خالل هاذ الفرتة دايل  صراحة اليت
سنة، اليوم نعمل على أساس أننا نقلصو من هاذ الفوارق واللي 

نقطة دايل النمو يف جمال الطرقي القروي  72عندو أقل من 
 ...سن ن 01أساسا يف هاد الفرتة دايل 
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 :السيد رئيس اجللسة
مج انشكرا السيد الوزير، شكرا، السؤال الثالث حول بر 

الطرق للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، 
 .فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا، فريق األصالة املعاصرة

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي
 شكرا السيد الرئيس،
الربانمج احلكومي دايل الطرق والنصيب ، السيد الوزير

 .وشكرادايل إقليم قلعة السراغنة من الطرق، 
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير
السيد حممد جنيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرئيس،  

ما دام السؤال مباشر، قلعة السراغنة حىت أان غادي نقرا 
ي فيه ، إقليم قلعة السراغنة اللعليك األرقام اللي عند ي ابملباشر

وطين، هناك  %70كلم فيها   222تقريبا شبكة طرقية يف حدود 
  740اتفاقيت ن للشراكة يف اجملال دايل الصيانة واجلودة، فيهم 

 041د املليون دايل الدرهم، يف طور اإلجناز  712كيلومرت، 
، الطريق اإلقليمية 7002مليون درهم، فيهم الطريق اإلقليمية 

، مث أيضا مت إدرا  الطرق غري املصنفة 7000و 7002، 7002
، وهناك يف إطار 70ابلوطنية  712اليت تربط الطرق اجلهوية 

برانمج تقليص الفوارق الرتابية واإلجتماعية يف الشق دايل احلفاظ 
د املليون  012على الطرق اللي هي مصنفة، عندان برانمج دايل 

ب احد النسبة دالولو  السيد النائدايل الدرهم وهذا اللي تيعطي و 
 .للعامل القروي يف اجملال الطرقي، شكرا %22يف حدود 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد...، تعقيب السيد النائب، فريق األصالة 

 .واملعاصرة
 

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي
شكرا السيد الوزير على هاذ املعطيات املهمة، غري هو   

زير خص واحد اإلسراع ابملرصد الوطين لألشاال السيد الو 
العمومية، ألن بقات غري العمومية ألن مشات األشاال، وابش 
حنافظو على هاذ املنظومة دايل دايل امسيتو خصنا واحد الربانمج 

امسيتو خصنا حنافظو عليها بواحد املرصد اللي مسيتو ابش  واحد 
 عمومية؛تويلي األشاال العمومية، ألن بقات غري ال

اثنيا السيد الوزير، إعادة النظر يف انتشار املديرين اجلهوي ن    
واإلقليمي ن، كاين مدير إقليمي ال يفقه شيئا، ال تكنيك، من 

اايم جا مدير، غتقول  2اايم وال  4الناحية التقنية، اي اله صلى 
جنح يف  test راه جنح يف test يل أالسيد الوزير راه دار، راه دار

 .كيديار شكليا، وشكرا test ، هذاكمسيتو
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ 
 .النائب، فريق التجمع الدستوريتفضل السيد 
 حممد امغار: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
ال يكفي فقط الربجمة دايل الطرق وإمنا  ،السيد الوزير

لك، ود، ولعل إقليم اتزة كمثال على ذوإخراجها للوج ذجيب التنفي
ا ب ن لطريق اإلقليمية اللي كرتبط ملونعطيك مثال وهو ابلنسبة 

اتزة، وكتمر على -والطريق السيار فاس 2الطريق الوطين رقم 
رابط اخلري هي مربجمة منذ مدة ومل ختر  بعد إىل  ،الزراردة ،اتهلة

سبب  وهي مل يتم برجمتهاالوجود، مث هناك طرق غري مصنفة 
االحتجاجات يف مجاعة الزراردة، وابلتايل نلتمس منكم ابش 
اتخذوا بع ن االعتبار هاذ املعطيات هاذي وخترجوا هاذ الطرق 

 املربجمة حليز الوجود، شكرا.
 السيد رئيس اجللسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ جوابكم السيد 
 الوزير.
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يز لدى وزير التجهالسيد حممد جنيب بوليف كاتب الدولة 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،
ابلفعل، السيد النائب خر  من اجملال دايل الطرق ودخل  

شوية يف اجملال دايل املرصد واألعمال واألشاال العمومية 
والتصنيف دايل املقاوالت واللي احلمد هلل الوزارة اليوم عندها 

ري ، وأيضا التدباللي هو كاف يف هذا اجملال répertoireواحد 
دايل املوارد البشرية، سواء كانوا مدراء إقليمي ن أو جهوي ن، ال 
ميكن أننا يف الربملان جنيو نقولوا املدراء اإلقليمي ن دايل وزارة 
التجهيز والنقل ليسوا يف املستوى وأهنم خذاو جو  سوايع وجاو 

تيك ارة دايل التجهيز والنقل واللوجسيديروا. ال، ابلفعل، احنا الوز 
واملاء األطر دايهلا مشهود هلم على الصعيد الوطين وعلى الصعيد 
األفريقي والدويل من ب ن أفضل األطر دايل املارب، واللي تيهضر 

راك عارف هاذ املوضوع   l’équipementعلى الناس دايل 
عض بالسيد النائب راه تيتكلم على كوادر حقيقية، إذا كانت 

اإلشكاالت اللي مرتبطة ببعض الصفقات أو بعض امللفات هي 
ليست لألشخاص، سواء كان مدير إقليمي أو جهوي، هو الذي 
يتخذ القرار وهو الذي يصنع ذاك املقطع وال تيتابعو، كاين 
مؤسسات اليت تشتال معه، سواء كانت مؤسسات دايل 

 يةدان املدير وال املؤسسة اليوم اللي عن PEEالدراسات وال دايل 
متخصصة يف هاذي وتتعرف ذاك الشي. ابإلضافة اليوم أنه 
القانون دايل الصفقات راه واضح، وابلفعل فيه جمموعة دايل 
املراحل اللي خاص يتبعهم املدير اإلقليمي واجلهوي يف حدود 
االختصاص دايلو، واللي ماميكنش هو يتجاوزها وإن كانت عنده 

لقوان ن، ميكن له إال أن ينضبط هلذه ا رغبة شخصية يف التجاوز فال
وإال عندك شي حاالت اللي هي خاصة احنا مستعدين ابش 
نشوفوها. اتزة مادام هو يف إطار التعقيب ماعنديش املعطى 
الدقيق على هاذ الطريق، لكن حنن مستعدون ملدارسة هذا 
املوضوع اخلاص اللي مرتبط هباذ املقطع اللي تكلم عليه السيد 

على أساس نشوفوا ف ن متأخر وحناولوا نسرعوا ابإلجناز النائب 
 دايلو..

 السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير، منر للسؤال الرابع حول أتهيل الشبكة الطرقية 
ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتم ن من فريق التجمع 

 الدستوري.
 النائب السيد عبد الرمحان حريف:

 السيد الرئيس،
 الوزير، السيد

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
نسائلكم السيد الوزير، ماهو برانجمكم عن أتهيل الشبكة  

 الطرقية ببالدان وشكرا.
السيد حممد جنيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرئيس،

ؤال دايلكم ولكن تنظن السيد النائب مشكور على الس 
يف اللجنة هو اللي ميكن نوسعوا يف هاذ الربانمج، ألنه إال جينا 
نتكلموا على الربانمج دايل الوزارة راه خاصنا ليس دقيقة ونصف. 

ألف كلم واللي  22املهم اليوم عندان واحد الشبكة اللي فيها 
 ءنشتال عليها عرب برامج حمددة، وهاذ الربامج احملددة فيها جز 

مرتبط ابلصيانة وعندان رؤية يف إطار االسرتاتيجية الطرقية دايل 
، بواحد املخطط مديري اللي 7102الوزارة اللي هي رؤية دايل 

هو واضح يف إطار اإلجناز البناء، ولكن أيضا يف إطار التهيئة 
إشكال فيه ونكونوا صرحاء معكم، هو أنه والصيانة. اللي عندان 
 اية هلاذ اإلشكاالت اللي هي مرتبطة امليزانية مرصدة مرصود

ابلتصنيف وإما إبعادة التهيئة والصيانة، ال تكفي أبدا ابش  إما
وابلتايل   أننا نديرو أوراش اللي هي موازية يف مجيع ربوع اململكة.

 أوال بتقليص الفوارقيتم وضع أولوايت اللي هي مرتبطة 
عض إخرا  بولكن أيضا حماولة  اإلجتماعية يف اجملال الطرقي،
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اجلهات فاجملال التنموي وإعطائها الفرصة حىت هي ابش تلتحق 
 .شكرا السيد الرئيس ،ابلركب

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا. التعقيب السيد النائب تفضل

 النائب السيد عبد الرمحان حريف:
 السيد الوزير احملرتم،

ا هتعرف الشبكة الطرقية ابلعامل القروي جمموعة من األعطاب من   
طرق ضيقة، متهالكة، حمفرة. ال هي مزفتة وال هي جمرد مسالك. 
غياب الصيانة وتقوية جوانب الطرق وترقيع احلفر يف الوقت 
املناسب. على سبيل املثال السيد الوزير، طريق ما ب ن اخلنيشات 
إقليم سيدي قاسم وسد الوحدة برا  الوحدة، راها ما عرفت 

 وكاين طريق أخرى وهي كتفك  شحال ما ختدماتش كاع ومنسية.
رف على ج  هاذ الطريق هاذي، كتفك العزلة على اخلنيشات،

وكاين   امللح ووكتلحق حىت الربا  دايل سد الوحدة وع ن دريج.
للي الطريق هاذي ا  طريق أخرى اللي ما ب ن جرف امللحة وفاس،

حىت هي تنسات فخطرة وكنديروا يف الوقت دايهلا، ديك الساعة 
مصلوحة كنديرو ساعة إال ربع ابش نوصلو من جرف  فاش كانت

سوايع إال  7لفاس. دااب ولينا كنديروا ساعة ونص ،   امللحة
والناس دايل فاس كانوا كيدوزو على جرف امللحة ابش   ربع.

ميشيو لتطوان على جرف امللحة، وزان، الشاون، تطوان. دااب والو  
ريي، بلقصكيفضلوا ميشيو على فاس، مكناس، سيدي قاسم، 

سوق األربعاء، القصر، العرايش عاد يدخلوا على سيد اليمين 
هاذ الشي راه كبري بزاف والزم هاد الطريق ما   وميشيو لتطوان.
 .خصها ... شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
فريق   شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب إضايف؟

 .واملعاصرةاألصالة 
 

 حممد احلجرية: النائب السيد
يء مبا أنكم تريدون التدقيق، نسائلكم يف ش يد الوزير،الس

ابطة مجيع الفرقاء متفق ن. الطريق اللي ر  مدقق فيه الدراسة واجدة،
ة كاينة، الدراس  الطريق السريع ما ب ن فاس واتوانت فاحلسيمة.

الفرقاء متفق ن، اجمللس اإلقليمي لتاوانت وموالي يعقوب واجلهة 
شي الوزارة باينا دير يدها فهاد ال  ق.ابغي ن يصوبوا هاد الطري

أصبح طريق   ،8خصوصا عند الطريق رقم   ابش ميكن خير ،
ىل لذلك إ  كنديرو فيها ساعة ونص، ساعت ن.   كلم  21املوت. 

باينا شي اقتصاد يتنمى فهاديك املناطق فحال إقليم 
خاص هاد الطريق ختر  للوجود. أيضا عندكم مهندس   اتوانت،

ة إقليمية، كيفاش ميكن نتبعو األشاال. لذلك خص واحد فمديري
واحد السرعة يف التدخل إلجناز هاذ الطريق السريع ما ب ن اتوانت 

 .وفاس. شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

. هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل شكرا السيد النائب
 .السيد النائب
 املصطفى املخنرت: النائب السيد

 لرحيم.بسم هللا الرمحن ا
 السادة الوزراء،

 السيد الرئيس، 
 إخواين أخوايت النواب واحلضور الكرمي،

اللي بايت نقول السيد الوزير هي على الطرق 
وأان انئب برملاين وأان ناوت على هاد  7112راين من   اإلقليمية.

هللا جيازيك خبري أ السيد الوزير راحنا   الطرق والوما جاب هللا.
ل من خطرة، جا عندان السيد مشينا للوزارة شحا

وما عرفت كيفاش، ما عرفتش أش غنديردااب،   هضران،  الوزير،
شادة من  0410ما عرفت على من غنشكي. كاين عندان طريق 

 0408والد حس ن إىل اوالد عيسى إىل سيدي حممد ...، طريق 
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من طريق اللي غادة  0402  من اوالد عيسى إىل سبت سايس.
 ....ىل سبت سايسمن سيدي امساعيل إ
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا استنفذمت الوقت. هل هناك   شكرا السيد النائب،
 . جوابكم السيد الوزير، تفضل  من تعقيب إضايف آخر؟

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

 شكرا السيد الرئيس،
و واضح ن يف إطار بعض احلاالت اللي غري ابش نكون

ا يصعب أنه نكونو مدقق ن فيه هي حاالت تذكر هنا ابجمللس،
ألنه احلاالت كثرية، وخاصة اللي تفضلوا به اإلخوان. هاد الشي 
دايل اخلنيشات راه كنمشي فيها العديد من املرات، السيد النائب 

جراءات راه ابلفعل ذاك الشي اللي قلت جزء منو صحيح وراه اإل
ابلفعل دايل التناول...اليوم ما هو إجيايب ألننا فهاذ املشروع اللي 
عندان برانمج اللي عندان دايل تقليص دايل الفوارق 

مليار عفوا ابلنسبة  70مليار..  01عندان فيه   اإلجتماعية،
كلم غتكلف هبا وزارة التجهيز   8111كلم.   01.111 ل 

حنن   ،7170-7102و واللي اليوم حنن بصدد ه  والنقل،
بصدد وضع الربانمج املستقبلي دايل هاذ الفرتة. واألولوايت 
ستعطى ملثل هذه احلاالت اللي عندان اليوم واحد اخلريطة دايل 

والطرق املصنفة  A et  B املارب كولو ابلنسبة للطرق املصنفة
 و ابلتايل كن على يق ن أبنه األولوايت  وغريها. C ما دون ذلك
كانت فيها إشكاالت واللي هي  ثل هذه الطرق الليستعطى مل

مطروحة، الطريق الوطنية اللي تكلم عليها السيد النائب دايل 
جهة اتوانت، حتظى من الوزارة بواحد املكانة خاصة ألنه كل مرة 
تنجبدوها على الطاولة ويتم التداول يف الطريقة دايل االشتاال، 

أساس  م ومع املنتخب ن علىسواء مع ابلفعل اجلهة سواء مع اإلقلي
 أننا ابلفعل اليوم إذا كانت الدراسات جاهزة راه ما زال كاين

des structures techniques   من الناحية التقنية اللي

مازال خاصنا يف الوزارة أننا نزيدو نضبطوهم هي مسألة اللي لن 
أتخذ مزيدا من التدقيق، هاذ الشي دايل جهة اجلديدة ابلفعل إذا  

السيد النائب ابلفعل تيمشي الوزارة راه قالوا لو عالش هاد  كان
الطرقان ما تصاوبوش؟ وال عالش ابقي فيهم التأخر، ألن مادام 
أنت ملح واحلمد هلل وقلت أبنك ذهبت العديد من املرات ما 
ميكن راه قالوا لك ف ن موضوعة اإلشكاالت، كاين بعض 

اجملالس  لتمويل دايلاإلشكاالت اللي هي السيد النائب مرتبطة اب
دايلكم ما كاين الش جنبدو األمساء دايل اجملالس اللي مابااتش 

 .دير يدها فهاذ املوضوع، شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

السؤال اخلامس حول الطرق واملسالك ابلعامل القروي 
للسيدات والسادة النواب احملرتم ن من فريق التجمع الدستوري، 

 .النائبد تفضل السي
 يق:فالنائب السيد هاشم أمني الش

 ،شكرا السيد الرئيس
السيد الوزير، ماذا أعدت احلكومة لفك العزلة الطرقية 

 .على العامل القروي؟
 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :لنقلوالنقل واللوجستيك واملاء املكلف اب

 شكرا السيد الرئيس، 
هو كنت أفضل أنه جزء من هذه األسئلة يكون وحدة 
املوضوع ألنه تقريبا نفس األسئلة، الوزارة واحلكومات السابقة 
والوزارة احلالية هي اليوم مرتبطة بتطبيق ما مت إجنازه سواء يف 
الربانمج األول دايل املسالك الطرقية أو الربانمج الثاين، وقلت 

ألف  02ألف زائد و 00 ألف كلم 72أنه ابلفعل اليوم لى ع
اليت مت إجنازها خالل هاذ املرحلت ن اللي اليوم ابلفعل  211و

وصلنا لنسبة الولو  يف العامل القروي واجلبلي اللي هي حدود 
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ابش  %71، ابقي هناك إجنازات اللي هي مرتبطة ب 81%
ايل الولو ، بة داملارب كلو يويل ابلفعل مربوط يف إطار هاذ النس

دايل النقط اللي قرران على أنه  01وهذا اللي تيطلب منا واحد 
يف الربانمج املستقبلي وخاصة دايل تقليص الفوارق االجتماعية 

ألف كيلومرت،  01مليار درهم  70هذا اللي تكلمت لكم عليه 
ألف كيلومرت غتقوم هبا الشركاء  77أتقوم هبا الوزارة و 8111

الوزارة، على أساس أنه ابلفعل منشيو للطرق القروية اآلخرين دايل 
اللي هي مصنفة ابألساس واللي الربانمج سيوضع إن شاء هللا يف 

، 7170حىت  7102القريب العاجل، على أساس أنه ميشي من 
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، ابلنسبة لوحدة املوضوع مل يطلب 

أجل برجمتها ولذلك مل نعمل على ة اجمللس من ذلك من رساس
 .ذلك، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد هاشم أمني الشقيق
 شكرا السيد الوزير، 

ولكن إذا الحظتو أن هاذ السؤال داميا تيتعاود واألجوبة  
الوعود وهاد  ذكتبقى نفسها واملواطن دميا تينتظر بفارغ الصرب ها

بري من السيد الوزير عدد كما كتعرفو  الربامج اللي تنقولو، كيف
الطرق مل تشيد بعد والزالت خلف انتظار وطرق أخرى ما بقاتش 
صاحلة هنائيا والت كتشكل عائق على املواطن ن، حبيث يف بعض 
األحيان سيارة اإلسعاف كيصعاب عليها حىت تقدم بعض 
اخلدمات أو توصل يف واحد الوقت اللي هو قصري، العديد من 

 .ث اللي يف بعض األحيان كتكون مميتةاحلواد
السيد الوزير، احلياة دايل املواطن ن راه غالية وايال هاد 
الربامج ابقا معطلة وال ما اعطاش النجاعة دايهلا خاصنا شي 
حلول أخرى، وكاين السيد الوزير بعض الطرق اللي أدت إىل 

 .قطاهلدر املدرسي، وعاقت التنمية االقتصادية ابلعديد من املنا

السيد الوزير، ماشي هذا هو املشكل اللي كاين بوحدو، 
ولكن كاين حىت القناطر اللي أصبحت ضرورة ملحة ونقط سوداء 
ابلنسبة للعديد من اجملالس اللي ما عندهاش إمكانيات، وخاصكم 
التدخل العاجل من أجل تشييد بعض القناطر مثل مجاعات 

اصها قنطرة إحداث اجملاطية اوالد طالب إقليم مديونة اللي خ
 .قرب القيادة واملدارس 002الطريق الوطنية 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد 

 .الوزير تفضل
السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرئيس، 

 إطار الرجوع لداك الشي اللي تفضل به السيد غري يف
  211ألف و 02النائب، اليوم نتحدث قلت يف الربانمج على 

 .اللي هي خدامة %82 % 22وفهاد  %22كيلومرت دران فيها 
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، استنفذمت الوقت. السؤال السادس 
النواب  لسادةعن وضعية بعض الطرق إبقليم سطات للسيدات وا

 .شكورا، فليتفضل واضع السؤال ماالشرتاكياحملرتم ن من الفريق 
 النائب السيد البهلول رشيد:

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

توجد جمموعة من الطرق إبقليم سطات يف وضعية مزرية 
املارة  0202ومنها على سبيل املثال ال احلصر الطريق اإلقليمية 

 ي حممد البهلول ومجاعة اوالد شبانة؛عرب متدروست وضريح سيد
ر عرب سكيالرابطة ب ن مركز راس الع ن و   0272الطريق اإلقليمية 

املارة عرب مجاعيت اوالد  0207اوالد انصر؛ الطريق اإلقليمية 
يف مقطعها املؤدي   0212وح؛ الطريق اإلقليمية كر كشبانة وبو 

الرابطة ب ن  0271انة؛ الطريق اإلقليمية رقم كدإىل مركز مجاعة  
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عرب سد الدورات؛  0208انة والطريق اإلقليمية كدمركز مجاعة  
املارة جبماعة امزورة؛ الطريق اإلقليمية  0208الطريق اإلقليمية رقم 

املارة عرب مجاعات اوالد سعيد ومزورة وسيدي حممد  0200رقم 
الرابطة ب ن مركز اوالد  0210بن رحال؛ الطريق اإلقليمية رقم 

  0272اعة مخيسات الشاوية؛ الطريق اإلقليمية رقمسعيد ومج
الرابطة ب ن مجاعة رايح واوالد امراح عرب مجاعيت اوالد شبانة وواد 

 ...النعناع. لذا نسائلكم السيد الوزير عن
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ 
 .جواب السيد الوزير تفضل
ف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز السيد حممد جنيب بولي

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرئيس، 

إقليم سطات ابلفعل ما دام السيد النائب طرح الطرق 
  0200و 0210بعينها اإلجابة هي كالتايل: الطريق اإلقليمية 

ة، ممت ابلفعل التوسعة دايهلا والتقوية دايهلا خالل السنوات املنصر 
يف األول.   Bو A وهي اآلن يف حالة نعتربها حنن مكالسيا يف

فيما يتعلق بباقي الطرق اللي تكلمت عليهم السيد النائب، فقط 
 :وهي كالتايل 7170و 7102برجمت يف الربانمج دايل 

 0200و 0207و 0212تعيري وتقوية الطرق اإلقليمية:  -
ن عبدة مواملقاطع الاري امل 0272و 0271و 0208و 0202و

حنن نشتال عليها،  0272، 0212، 0272الطرق اإلقليمية: 
وابلتايل كل الطرق السيد النائب احملرتم اللي تكلميت عليهم يف 

أهنم مدجمون  السؤال دايلك، إما أهنم مت االشتاال عليهم أو 
، شكرا السيد 7170-7102ومدرجون يف الربانمج دايل 

 .الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

لسيد الوزير، منر إىل لسؤال السابع سؤال عن شكرا ا
حتس ن الشبكة الطرقية ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب 

تقدم السيد للوحدة والتعادلية، فلي االستقاليلاحملرتم ن من الفريق 
 .النائب احملرتم لطرح السؤال، تفضلوا
 النائب السيد املفضل الطاهري:

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
 سيد الرئيس،ال

السيد الوزير، ال زالت بعض املناطق ابلعامل القروي تعاين 
من رداءة الشبكة الطرقية على سبيل املثال ابلنسبة إلقليم اتوانت 
الذي تشكو ساكنته من العزلة املفروضة عليها. فما هي التدابري 
املتخذة لتحس ن الشبكة الطرقية ابلعامل القروي؟ وما هي الربامج 

لتحقيق ذلك، بعدما التزمت احلكومة يف برانجمها برفع  احملددة
 .؟ والسالم7170سنة  % 21الولو  للطرق القروية إىل 

 :السيد رئيس اجللسة
 شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير.

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

 السيد الرئيس،شكرا 
الشق اللي هو مرتبط ابلعامل القروي وابلطرق ما 
ليم غانتناولوش ابعتبار أنه يف األسئلة السابقة، لكن فيما يتعلق إبق

اتوانت ميكن أن أقول أنه النسبة دايل الولو  يف اإلقليم دايل 
اتوانت ال زالت دون املتوسط الوطين، ابلفعل هناك أتخر بواحد 

لنقط ابلنسبة للمتوسط الوطين، وهذا اللي  دايل ا 01حىت  2
كيتطلب أننا نعطيوها يف املرحلة املقبلة أولوية حقيقية على 
داكشي هي مربجمة يف إطار صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية 

كيلومرت فهاذ املرحلة يف إطار الطرق القروية   724ابش يتم أتهيل 
للي لفك العزلة مبيزانية اكيلومرت طريق جديد   008املصنفة وبناء 

مليون درهم، ابإلضافة إىل أنه نكمل اآلن  811هي تقريبا واحد 
كيلومرت من   08الربانمج دايل العامل القروي الثاين يف حدود واحد 

كيلومرت اليت كانت مربجمة خالل   411اللي ما زال... 201أصل 
مل كيلومرت يف العا  08هاذ العشر سنوات و ابلتايل عندان واحد 
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 القروي اللي غادي نكملوها فهاد السنة إن شاء هللا رب العامل ن
 .شكرا السيد الرئيس.

 :السيد رئيس اجللسة
 شكرا، اجلواب.. تعقيب السيد النائب.

 :النائب السيد حممد بلحسان
 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير، 

 كيما كتعرفو السيد الوزير أبنه الطرق مها شراين احلياة،
وايال مكانتش الطرق ما ميكنشاي غادي تقدم املناطق، هاذ 
املناطق اللي كنهضرو عليها هي املناطق اجلبلية واملناطق الصحراوية 
ألنه إيال كان الكودرون كل شي كريخاص كيلو دايل مطيشة إيال 
ما كانتش الطريق إيال كان كيدير يف املدينة جو  دراهم يف املناطق 

ة دراهم، مليي كنوضو السيد الوزير واحنا  اجلنوبية كيدير عشر 
 كناوتو على وزير الصحة أبنه العياالت كيموتو

l’ambulance   ما كامتشيشاي بسبب الطرقان دايل العامل
     القروي. هلذا السيد الوزير احنا ما نبايوكشاي ابش هتربو وف ن 
ما نضنا نسولوكم كتقولنا اجلماعات القروية ما وفاتش ابلعهود 

 la ايهلم، احنا اللي كنطلبو منكم أبنه من املنبع ديكد
participation   دايل اجلماعات خصها اتخذ من املنبع

وحتملو مسؤوليتكم ألنكم أنتما اهلدف دايلكم واملصلحة انتاعكم 
واللي تتعرفو أنتما اللي تتعرفو الطرقان، أما اجلماعات ما  

 كيعرفهومش...
  :السيد رئيس اجللسة
يد النائب، اجلواب السيد الوزير يف بعض شكرا الس

 الثواين.
السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
آه لو كان عند وزير التجهيز هاذ الصالحية هاذي 
نقتطعو من املنبع لتم إجناز كل ما هو يعين حتت املسؤولية دايلنا، 

 ان ن كلشي تيعرفها السيد النائب احملرتم، وهاذ املقرتحولكن القو 
 .شكرا ،نتمىن لو أن كان ابإلمكان أننا جنزوه

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، ونشكركم السيد الوزير على حسن 
 .مسامهتكم يف هذه اجللسة ونبقى معكم يف... نقطة نظام تفضلوا

 )نقطة نظام(: النائب السيد عبد اللطيف وهيب
 را السيد الرئيس،شك

يؤسفين أن أبلغ السادة أعضاء جملس النواب أن انئبا 
برملانيا كان يناقش السيد وزير املالية يف جلسة يف جلنة وتوجه له 
السيد وزير املالية إبهانة وتصريح ميس ابحرتام الواجب للنائب 
الربملاين، حينما بلاه أمام املأل وقال له: "السيد النائب أان غادي 

  فيك وغنخر  عليك"، والسي اللبار وهذه اإلهانة اليت يقوم خنر 
هبا وزير يف احلكومة ال ميكن أن نقبلها وخاصة وزير املالية 

نت وأان أتذكر وك ،الواجب ابالحرتامابلضبط، ألهنا إهانة متس 
العدالة  على الزميل يف فريق االعتداءرئيسا للفريق أن حينما مت 

 فتايت وقفنا موقفا ألننا كلنا نوابكذلك على السي أالتنمية و 
مسؤولون على محاية بعضنا البعض وعلى احرتام الواجب 

 للنواب...
  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا أسجل مالحظتكم وسوف 
نرفعها إىل مكتب اجمللس من أجل املدارسة، ونقطة نظام تفضلوا 

 .السيد النائب
 وريفريق التجمع الدست النائب السيد توفيق كميل رئيس

 )نقطة نظام(:
 السيد الرئيس،

حنن يف فريق التجمع الدستوري نتأسف أن تاليط الرأي 
العام وتاليط السادة النواب، ما وقع السيد الرئيس هو أن أحد 
النواب احملرتم ن من فريق األصالة واملعاصرة أثناء انعقاد واحد 

بو وزراء ر كيصرح كيقول أبنه هو عندهم التعليمات أهنم حيا  ،اللجنة



 

 

 

 
 -7102أبريل دورة  –مداوالت جملس النواب 

 

13 

التجمع الدستوري وأهنم هاد الشخص وزير املالية... السيد 
 ...الرئيس، السيد الرئيس
  :السيد رئيس اجللسة

نسمعو لبعضياتنا عندو حق طالب نقطة نظام، عندو 
دقيقة دايلو، ال ال هللا خيليك نوع من اهلدوء يف القاعة، كنطلبو 

 .اهلدوء يف القاعة
 :ل رئيس فريق التجمع الدستوريالنائب السيد توفيق كمي

السيد النائب احملرتم، السيد الرئيس كيقول أبن السيد 
الوزير هو عندو معطيات على السيد وزير املالية مليي كان وايل يف 
أكادير وغادي خيري  هاد املعطيات وكنتمناو أنه إيال عندو شي 

 .معطيات خيرجها وشكرا
  :اجللسةالسيد رئيس 

 ئب، تفضل.شكرا السيد النا
 )نقطة نظام(:  النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 السيد الرئيس،
الداخلي كما هو نقط نظام واضحة أرجو تطبيق النظام 

حول سري أعمال اجللسة ماشي إاثرة بعض النقط اخلالفية، وهذا 
غري مقبول من طرفنا مجيعا نتمىن أننا نتحالو ابألخالق اللي  

 .عكتجمعنا داخل هذه املؤسسة وشكرا للجمي
  :السيد رئيس اجللسة

واضحة، املادة  010شكرا السيد النائب، غري املادة 
واضحة يف إطار نقطة نظام فيها دقيقة وختص النظام  010

الداخلي وسري اجللسة. النظام الداخلي هاد الشي داخل يف إطار 
النظام الداخلي، سري عمل اللجان هذا راه وقع داخل اللجنة على 

ئب. شكرا إذن منر إىل قطاع... امسح يل السيد ما قال السيد النا
النائب اعطيناك الكلمة يف إطار نقطة نظام واستمعنا لك، السيد 
وهيب ال هللا خيليك ما عطيناكش الكلمة السي وهيب... ما 
عطيناكش الكلمة السي وهيب... إذن ننتقل إىل القطاع املكلف 

 ابلنقل وسؤال...نقطة نظام السي... تفضلوا.

 :)نقطة نظام(:، ئب السيد عبد هللا بووانوالنا
 شكرا السيد الرئيس، 

امسح يل السيد الرئيس أن أثري االنتباه أبن مثل هذه 
األمور كيمكن توقع، إذا وقعت داخل اللجنة  كاينة تسجيالت 
جيب أن نرجع إليها. أان وصالتين الشكوى وأثناء انعقاد اللجنة 

ن، لكن هاد ستشارييف جلنة املالية أو اللجنة املشرتكة مع جملس امل
املعطيات احنااي كنواب طبعا كيخصنا نتحراو يف مثل هاته املسائل 
وطبعا احنا كنواب خصنا ندافعو على األخالقيات داخل هذا 
املرفق دايلنا اللي هو الربملان. ولذلك لن نزايد يف هذا املوضوع، 
والبد كذلك أن نستمع للسيد النائب يدير املسطرة، والسيد الوزير 

 .ىت هو نستامعو له حىت ال نظلم أحدا. شكراح
 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الرئيس،
يف البداية قلنا أبنه املالحظة خذيناها بع ن اإلعتبار 
وسوف ترفع إىل مكتب اجمللس من أجل التحقيق فيها واختاذ ما 
جيب اختاذه. منر إىل السؤال الثامن طلبيت نقطة نظام تفضل السيد 

 .الرئيس
النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 

 )نقطة نظام(: للوحدة والتعادلية
على كل السيد الرئيس بطبيعة احلال يف مثل هذه 
اجللسات ال ميكن أبدا أن تتحول إىل نقاش ملوضوع وأنه بطبيعة 
احلال فقط جيب أن نستحضر مبدأ أساسي وهو املبدأ الدستوري 

، و الذي يراقب احلكومة وليس العكسوالقانوين وهو أنه الربملان ه
هذا هو اللي كاين جيب أن حنرص مجيعا على محاية وصيانة هذا 
 املبدأ وتفعيله يف كل اجتماعاتنا وسيادته، الربملان هو الذي يراقب

 وليس العكس.
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 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الرئيس، وكذلك حنن حريص ن على تطبيق 

ليت تنص صراحة على أساس فصل املادة األوىل يف الدستور ا
 السلط وتوازهنا وتعاوهنا. 

إذن منر إىل القطاع املكلف ابلنقل يف السؤال الثامن حول 
مشاكل النقل ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب احملرتم ن 

ي للوحدة والتعادلية، فليتقدم أحد واضع االستقاليلمن الفريق 
 .بالسؤال مشكورا، تفضل السيد النائ

 يوسف حدهم: النائب السيد
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السادة والسيدات النواب احملرتمني،
  السيد الوزير، 

ما زالت ساكنة العامل القروي تنتظر حتس ن خدمات النقل 
العمومي ابلنظر ملعاانهتا يف النقل لقضاء حاجياهتا اليومية يف 

قانونية وتنظيمية وإدارية لتنظيم هذا القطاع غياب إجراءات 
 .احليوي. ما هي التدابري املتخذة ملعاجلة هذه الوضعية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 شكرا السيد النائب، السيد الوزير، تفضلوا.

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

ابلفعل اجملال القروي يف اجملال دايل النقل واجملاالت  هو
احليوية ابعتبار أنه موصل للتنمية سواء كانت اقتصادية أو 
إجتماعية، ولكن ال ميكن أن نقول أن هذا القطاع غري منظم ال 

تيتحدث عليهم وأيضا كاين  20بنصوص قانونية فالظهري دايل 
يف إطار  لنا عليها هي تنظمهاملذكرات الوزارية واملراسيم اللي اشتا

النقل املزدو  اللي اليوم تيخضع لتنظيم وتيخضع لقرارات 
واملذكرات واللي ابلفعل تنظمه، واليوم حنن يف إطار الدراسات 

اجملالية اللي تنشتاغلو عليها على أساس أننا تكون عندان خمطط 
مديري للمارب ككل، على أساس أنه اللجان اإلقليمية عندان 

تيرتأسها السادة العمال كتكون موفقة الختيار مجيع األماكن اللي 
دايل النقل املزدو  يف األقاليم وحتاول هي على صعيد اإلقليم 
دايهلا أنه تشوف ما هي األماكن اللي خاصها ينتقل هبا العامل 
القروي، واليوم راه احنا دران دفرت حتمالت وما دايرينش شروط 

ابلتايل تقدمي اخلدمة والسالمة الطرقية و  اللي مرتبطة ابإلستثمار إال
اللي باا يستثمر يف القطاع دايل النقل املزدو  يف البادية فهو 

 .مرحب به، شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب
 النائب السيد نوفل شباط :

  السيد الوزير،
خذو من مشاكل النقل، ان الناس يف العامل القروي كيعانيو

مثال إقليم اتزة اللي املسالك الطرقية غري معبدة ووسيلة النقل 
الوحيدة هي النقل السري اللي كيفك العزلة عن الساكنة، وكيلقا 
راسو فواحد املعاانة مع رجال الدرك امللكي، ألهنم هاذ الناس بال 

اذ ه رخصة بال والو. احنا باينا نعرفو غري فوقاش غادي تفكوا
املشكل دايل النقل املزدو  لرفع املعاانة على الساكنة، انت دااب  
كتقول ليا األقاليم، األقاليم راه الناس دافع ن الضواصا دايهلم ما  
كاين والو ما كاين حىت شي حد كيتجاوب معاهم، أتقول راهم 
دافع ن لألقاليم، اإلقليم شنو غادي يدير؟ اإلقليم هو كيسيفطو 

السيد العامل هو كيجمع الضواصا انتما اللي  للسيد العامل
خاصكم تفكوهم ماشي السيد العامل ترتدوهم لإلقليم، دااب 
اإلقليم كيقول خصكم تشوفوا الوزير، الوزير كيقول خاصكم 
تشوفوا اإلقليم إذن هاذ املشكل ما عمرو غادي يتفك ونبقاو 

 غادي ن فهاذ الفيلم هذا...
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 :السيد رئيس اجللسة
يد النائب، تعقيب إضايف، تفضل السيد شكرا الس

 .األصالة واملعاصرالنائب 
 :النائب السيد عمر خفيف

 شكرا السيد الرئيس،
  ،السيد الوزير احملرتم

حقيقة كاين جمهود، ولكن راه ضعيف بزاف السيد 
الوزير، هاذ النقل املزدو  إمىت غادي يتطلق فهاذ العامل القروي؟ 

نقولو النقل املزدو ، الناس راه احنا السنة اللي جات تنجيو 
تيعيشو واحد املعيشة دايل املكر يف العامل القروي راه تريكبو يف 
البيكوابت، تريكبو يف الكاميوانت دايل اللنب، طلقوا لنا هاذ 
الشي. السيد الوزير السابق أعطاان وعود هنا، قال لنا هاذ الشي 

يبا وال تقر  711غادي يتحل، احنا  مراكش حسبنا أبن كاين 
طلب رجعات الش رجعات؟ واش هاذ الناس ما عندمهش  011

أمسو؟ هلذا السيد الوزير هاذ الشي راه خاصك حتيدو من هاذ 
 .الوزارة إيال ما قدرتوش عليه اعطيوه لشي حد آخر، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ جواب 

 .السيد الوزير
يب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز السيد حممد جن

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس، أان غري نباي ما يكونش خلط وما 
يكونش تعميم. األقاليم اليت تشتال بطريقة مؤسساتية ومنظمة  
 ،كلها تعقد فيها اللجان اإلقليمية وتسلم الرخص ماشي فيلم هذا
هذا عمل واقعي اللي هو ميداين، اللي هو ميداين، كاين بعض 
األقاليم اللي ما فيهاش الدراسات جاوا امللفات، السادة العمال 
وعندهم احلق من ن تينزلو الناس الطلبات كل واحد ابغي ميشي 
ف ن ما رشقت لو، قال لك هو ابنت لو هاذ القرية ابغي ميشي 

انون وز على الطريق الوطنية، كاين قتيقول لك أان منشي القرية وند
منظم اللجنة اإلقليمية هي اليت تقول أن النقل املزدو  خير  من 
القرية وميشي للقرية وايال اضطر يدوز من الطريق الوطنية بشي  
كيلمرت وال جو  ما عليش. إيال كاين شي إشكاالت من هذا 
القبيل يف مراكش ألنه الطلبات، ليس كل الطلبات تستجيب 

 للشروط القانونية، عليها ما ميكنش نعطيو...
 :السيد رئيس اجللسة

استنفذمت الوقت، السيد الوزير شكرا، السؤال التاسع 
حول املخطط الوطين للسكك احلديدية للسيدات والسادة النواب 

سيدة احملرتم ن عن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، فلتتفضل ال
 .النائبة

 سعاد الزايدي:النائبة السيدة 
نسائلكم السيد الوزير، حول املخطط الوطين لتوسيع 

 .شبكة السكك احلديدية
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير
السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
تعدين ع واحنا مسوهو املخطط السيدة النائبة احملرتمة واس

 04جنيو للجنة ونشرحو لكم، وخمطط اللي خال يف السنوات 
ه مليار دايل اإلستثمار واللي فيه التثنية واللي فيه التثليث وفي

 les احملطات الطرقية وفيه األمور دايل السالمة الطرقية دايل
passages   األفقية والتحتية وفيه برانمج دايل القطارالفائق
 هو برانمج جد طموح وجد متكامل واللي عندان السرعة. يعين

ضل فيه رؤية دايل التوسع أفقيا يف أفق املارب العريب وجنواب كما تف
صاحب اجلاللة، وهضر وقاليك أودي احنا عندان طموح أننا 
منشيو حىت الكويرة ومن بعد نكونو عندان السكك احلديدية حىت 

تتاح لنا  ستقبليافريقيا فالربانمج هو متوفر مبخطط مديري م
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الفرصة أننا نزيدو نوسعو ونذاكرو عليه يف اللجنة غايكون أفضل 
 .السيد الرئيس، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 جوابكم السيدة النائبة التعقيب.
 :النائبة السيدة سعاد الزايدي

السيد الوزير، مزاين يكون عندان طموح ولكن من 
ك أنكم تقومون األحسن نفعلوه على أرض الواقع، مما ال ش

مبجهودات جبارة للنهوض هبذا القطاع، كما أن األمر يتطلب 
واحد الاالف مايل مهم وحنن نتفهم ذلك، ولكن السيد الوزير 
جيب استثمار مجيع اإلمكانيات املتاحة مبا فيها العالقات 
اخلارجية. واألمر الثاين السيد الوزير، وهو األهم ابلنسبة ليا هو 

 التجربة احلالية وعدم تكرار نفس األخطاء يف جيب اإلستفادة من
ما يتعلق ابلبنية التحتية من ممرات سككية وقناطر، وهنا هاذ 
القناطر تعترب نقط سوداء تتسبب يف العديد من احلوادث السيد 

 الوزير. 
وهنا السيد الوزير، يؤسفين ويؤملين جدا أن أذكركم السيد 

ادث ثالث سنوات على احلالوزير أنه بعد مرور تقريبا على مرور 
الذي ذهب ضحيته أمحد الزايدي وعبد هللا ابها يف قنطرة 
أصبحت ساكنة بوزنيقة تسميها ابلقنطرة املشؤومة أو قنطرة 
املوت، مل يتم حلد اليوم السيد الوزير إغالق اجملرى الذي يصب يف 
هذه القنطرة. نطلب منكم السيد الوزير، فتح حتقيق يف هذه النازلة 

 .تفعيال لربط املسؤولية ابحملاسبة، وشكرا وذلك
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ فريق 
 العدالة والتنمية.

 :النائب السيد حممد العثماين
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

-يف الوالية السابقة كان تربمج الكهربة متاع شطر فاس 
ت ما عرفناش ف ن هاذ الربانمج واصل؟ وجدة، الوالية تساال

نتمناو السيد الوزير تعطيوان فوقاش غادي ديار األشاال يف هذا 
 .الشطر؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير، ليس هناك 

 تعقيب إضايف؟ تفضل السيد الوزير.
 زالسيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهي

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
نعم فرصة اتحت لنا السيدة النائبة مشكورة للرتحم على 
األخوين السي الزايدي والسي ابها. ابلفعل اليوم الربانمج دايل 
السكك احلديدية فيما يتعلق ابملعابر هو برانمج اللي استطعنا 

من ما هو  % 81ه اليوم، السيدة النائبة احملرتمة، أننا ننجزو في
-7102املتبقية راه عندان مربجمة خالل  % 71وطين وأننا 
على أساس أنه مجيع املعابر الاري احملروسة على أنه يتم  7171

  .أنه تكون إلكرتونية وال ابلطريقة اللي تويل آمنة مائة يف املائة
جدة راه يف املراحل األخرية دايل االشتاال، واحنا و -فاس
ه ما غاديش يكون مربمج يف املخطط املستقبلي تنقولو على أن

مبعىن أننا غانكونو كملناه إن شاء هللا رب العامل ن  l’oncf دايل
فهاذ املرحلة، ابإلضافة إىل أنه كاين إضافات اللي هي نوعية اليوم 
اللي تيقومو هبا السكك احلديدية وخاصة ببعض املدن اليت مل 

  مدن  املدن اللي هي فيها زو  تكن مرتبطة هباذ اجملال وخاصة دااب
 كبار يف واحد اإلقليم حبال القصر الكبري...

 :السيد رئيس اجللسة
 شكرا السيد الوزير، 

السؤال العاشر عن خدمات قطاع السكك احلديدية 
للسيدات والسادة النواب عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي 

 .السيدة النائبة
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 النائبة السيدة عائشة فرح:
 لسيد الرئيس،شكرا ا

السيد الوزير، نسائلكم حول اإلجراءات اليت تنوي 
 أكثر جبودة خدمات النقل السككي، لالهتماماحلكومة القيام هبا 

 .وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، السيد الوزير.
السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة، ابلفعل اليوم املكتب دايل السكك 
 7102-7101احلديدية عندو برانمج اللي كان برانمج خالل 

واللي قام فيه ابلعديد من اإلجراءات اللي كانت مرتبطة أساسا 
ابلسالمة يف اجملال دايل التحي ن ودايل تدقيق خمتلف املعطيات 

مة هاذ اجملال دايل حتس ن وجتويد اخلد املرتبطة ابخلدمة. ففي
 استطاع املكتب على أنه يتقدم نقاط إجيابية، ابعتبار أنه اليوم يف
إطار البنية التحتية اخلدماتية الرئيسية على الصعيد األفريقي هو 
مصنف كما تعلمون يف الدرجة األوىل، لكن وأقوهلا دائما يف 

ديد هناك أمامنا الع جملس النواب ويف جملس املستشارين، ال زال
مما ميكن أن نقوم به ابش نوصلو للمستوى دايل الطموح دايل 
املسافرين ودايل املواطن ن اللي تريكبو يف القطارات، وخاصة على 
أن يف بعض األحيان وهي اللي تيكون عندها أثر واضح هي 
الفرتات اإلستثنائية عندما تكون هناك أعياد ومناسبات وأيضا 

 عض اإلشكاالت اللي مرتبط ابلبنية التحتية، مثالعندما تكون ب
االت الدار البيضاء، عندان إشك-احنا تنثلثو اخلط دايل القنيطرة

مرتبطة ابلتوقيت، عندان إشكاالت مرتبطة ابلتأخر، عندان 
إشكاالت ألنه تتكون هناك أشاال وهذا تريفع من املستوى أو 

نتصورو نش، لكن تال تيجعل املستوى دايل اخلدمات تيبان ما مزاي

على أنه من ن غتساال هاذ البىن اهليكلية واإلسرتاتيجية ستتحسن 
 .إن شاء هللا رب العامل ن اخلدمة مبا يليق مبستوى بالدان، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة عائشة فرح
 شكرا السيد الرئيس،
كانت احلكومة السابقة قد وضعت برانجما  ،السيد الوزير

حول قطاع السكك احلديدية  7102و 7100حكوميا ما ب ن 
يشمل عدة إصالحات أتهيلية ملواكبة التطور اإلقتصادي 
واإلجتماعي واجملايل داخل اململكة، لكن وحلدود الساعة مل يعرف 
القطاع أي تايري، فرتدي خدمات السكك احلديدية بتجهيزاهتا 

تواضعة بشكل فظيع أصبح ميس بكرامة املواطن ن مبن فيهم امل
 السياح األجانب الذين يستعملون القطارات يف تنقالهتم. 

هناك مشكل األسعار املرتفعة اليت ال تتماشى وحجم 
وجودة اخلدمات املقدمة، أما ظاهرة أتخر القطارات أصبحت هي 

كل مش القاعدة واحرتام املواعيد تشكل استثناء، هناك أيضا
قطارات غري مكيفة والنظافة فيها منعدمة، أما فيما خيص املرافق 
الصحية فهي غري صاحلة وتفوح منها روائح كريهة، هناك أيضا 
مشكل تنامي ظاهرة السرقة ب ن العرابت، مث مشكل االكتظاظ 
ما جيعل بعض املسافرين يقفون طول الرحلة ألن هم املكتب 

 حساب سالمة املواطن ن. لألسف أصبح هو الربح ولو على 
كذلك هناك مشكل خطري وهو ارتفاع عدد القتلى 
الذي وصل إىل أزيد من مائة ضحية سنواي بسبب احلوادث 
املرتبطة مبكوانت البنيات التحتية للمكتب الوطين للسكك 

 ...احلديدية، وما حيز يف النفس أكثر السيد الوزير هو أن احلكومة
  :السيد رئيس اجللسة

لسيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ جوابكم شكرا ا
 .السيد الوزير
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السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،
لئن كنت أتفق مع السيدة النائبة يف بعض الظواهر اللي 

د أما ولكن يف عد هي معقولة وتنشوفوها كامل ن وما ميكنش،
القتلى امسحي يل، عندك إحصائيات قدمية ذاك الشي دايل مائة 

خالل هاذ  % 41ما بقيناش كنهضرو عليه ونزلنا أبكثر من 
ما نقولوش للمواطن شي حوايج اللي ما كإينينش  السنت ن،

املااربة  train وخاصة عندما يتعلق ابألرواح، تقويل يل تيتعطل
تب  عدد القتلى كيتزاد غري صحيح، املكعارف ن، ولكن تقويل يل

دار جهود فهاذ اجملال وما بقيناش تنهضرو على مائة تنهضرو على 
اليوم. فإذن من فضلكم أمور حبال هاذي  40وتنهضرو على  41

ما خاص الواحد يتزايد فيها ما يتعلق ابألمور دايل حتسن 
 ...املؤشرات ها هي عندي مؤشر الوثوقية املعدات الكهرابئية

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا، السؤال احلادي عشر سؤال حول أتهيل حمطة 
القطارات للسيدات والسادة النواب احملرتم ن عن فريق العدالة 

 .والتنمية
 النائب السيد عبد العزيز العايض:

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير، 

عن اإلجراءات اليت تتخذوهنا لتأهيل حمطات القطارات 
 .م؟ وشكرانسائلك

  :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب يف إطار اللجنة كانت لنا فرصة أننا نتكلمو 
لربانمج ن يقال هو أنه اشوية على يف إطار امليزانية، لكن ما ميكن أ

دايل املكتب الوطين للسكك احلديدية فهاذ اجملال هو برانمج 
اللي هو متعدد املداخل فيما يتعلق ابحملطات وخاصة أنه اليوم 
عندو جيل جديد من احملطات اللي هي مرتبطة أساسا بفضاءات 
دايل العيش وليس فقط فضاء دايل السفر واللي من خاللو عندان 

دايلنا   اذ  اللي تتشوفو واللي تتعرفو واللي هي يف احمليطبعض النم
كامل ن، اليوم عندان فضائ ن ها مها غري قراب دايل الرابط أكدال 
ودايل الرابط املدينة اللي ابلفعل مها مشاريع اللي فيهم أكثر من 

ألف كلم مربع واللي غادي يكونو إطار جديد للحياة واللي  70
 وى دايل اخلدمات أنه يتقدم. غادي جيعل ابلفعل املست

ابإلضافة إىل برانمج اللي عندان ما غاديش نسرد عليكم 
األماكن ابش ما نفهموش أن ذاك الشي كاين غري هنا يف الرابط 
يف العاصمة ولكن عندان هاذ الشي دايل بن جرير، عندان 
جرسيف، عندان السطات، عندان الصخريات، عندان اتزة، عندان 

إعادة االشتاال، عندان اتوريرت إىل آخره... مكناس يف إطار 
مبعىن أنه احملطات واإلشتاال دايل املكتب عليهم راه هو يف برانمج 

 .متعدد قلت املداخل، شكرا السيد الرئيس
  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد احلسني حريش

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد الوزير، 
اجلميع على أنه النقل السككي هو رافعة من  متفق ن

رافعات التطور والتنمية االقتصادية واالجتماعية، لذلك احنا نقدر 
ونثمن اجملهودات املبذولة لتأهيل حمطة القطار وجعلها فضاءات 
منفتحة للحياة للعيش كما قلتم السيد الوزير، لكن لدينا 

أو ال  0ر على مالحظات إذا مسحتم. غري مقبول أن يقتصر األم
دايل احملطات، وكأن املواطن اللي كيستحق هاذ اخلدمات  4
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املتنوعة واملتعددة واملشكورة يف بعض احملطات ال يستحقها يف 
حمطات أخرى، إذن احنا مطالب ن بتعميم هذه اخلدمات يف مجيع 

 املراكز مبا يسمح بتحقيق العدالة ب ن املدن وابملراكز؛ 
 تتحدث احملطات السيد الوزير النقطة الثانية جيب أن

والقطارات اللاة األمازياية تفعيال ملقتضيات الدستور ابش تكون 
السياسة التواصلية داخل هذه الفضاءات منسجمة مع الدستور 

 وحمققة حلاجيات املواطن ن يف هذا اجملال؛ 
اثلثا البد من ضمان يعين استفادة ذوي االحتياجات 

حمطة القطارات ألن املراكز املهيأة  اخلاصة من هذه اخلدمات داخل
اآلن ال تستجيب هلذا املطلب، كذلك البد من تفعيل فضاءات 
الشكاايت وأيضا التجاوب معها السيد الوزير، مث البد من تنويع 
خدمات التواصل اإلعالمية حىت ال تقتصر على يعين اإلعالن عن 
 ةمواقيت القطارات فقط، لتمتد إىل خدمات تثقيفية تواصلي
توعوية وحتسيسية وملا ال أكثر من ذلك. السيد الوزير، اجملهود 
املبذول لتأهيل حمطات القطارات مشكور ومقدر لكن أن تكون 

 اخلدمات...
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب استنفذمت الوقت، هل هناك من 
 .تعقيب إضايف؟ جواب السيد الوزير، تفضلوا

ز ب الدولة لدى وزير التجهيالسيد حممد جنيب بوليف، كات
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

نعم، يف ما يتعلق السيد الرئيس ببعض املقرتحات اللي 
اليوم نشتال عليها أو اللي عندان فيها أداء اللي ميكن نعتربوه فوق 
املتوسط جدا وخاصة يف اجملال اإلحتياجات اخلاصة، إيال الحظتو 

طارات هي تتطور يف هذا اجملال وحنن بصدد الفضاءات دايل الق
اقتناء بعض العرابت اللي كلها غتكون جاهزة ابش الناس دايل 
اإلحتياجات اخلاصة يركبوها، أو عندان واحد العدد ال أبس به 
اللي غيتعمم على الصعيد الوطين. أان قلت مكاينش، غري الرابط 

دايل  والدار البيضاء عندان الدراسات دااب دايل جرسيف،

سطات، دايل الصخريات، دايل اتزة ابإلضافة إىل إهناء البناء 
دايل بن جرير، أو دايل اتوريرت، مبعىن أنه هاذ املسألة تتعمم، 

 الشي دايل األمازياية...
 :السيد رئيس اجللسة
 شكرا السيد الوزير،

منر إىل السؤال الثاين عشر وهو سؤال آين حول وقوف 
لسيارة للسيدات والسادة النواب من وتوقف احلافالت ابلطرق ا

 .الفريق احلركي، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا
 النائب السيد عبد العزيز كوسكوس: 

شكرا، السؤال املوجه ليكم السيد كاتب الدولة هو حول 
وقوف وتوقف احلافالت على الطريق السيار وهو ما يشكل ذلك 

 .من خطورة على مستعملي هاذ الطرق شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير
السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرئيس، 

كما غريت   27.12األمر واضح، القوان ن املدونة 
ال يف إال تسمح هلا ابلوقوف وال ابلتوقف  004.02ومتمت ب 

حالة استثنائية ضرورية وتسمى ابحلاالت القصوى، وما عدا ذلك 
فاحلافلة كتمشي للمحجز وليس فقط احلافالت حىت السيارات 
اخلاصة ماشي يف... ما خصهاش توقف إال إال يف احلاالت 

 الضرورية القصوى. 
اليوم كاين إشكال ابلفعل دايل املراقبة دايل املراقبة داخل 

 74/74ا عندان وحدات متنقلة وتعمل ليل هنار الفضاءات، احن
على أساس أهنا إيال لقات شي واحد تتقوم ابلواجب، لكن اليوم 
يف إطار ما هو مستقبلي عندان اليوم رادارات اللي غادي تكون 

دايل املارب غادي يبان لينا   l'autoroute إبمكاهنا أنه مجيع
يتم  أنه كل واحد متوقف وغري متوقف ابش يتم مباشرة على
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التعامل معه وفق النصوص اللي هي قانونية مباشرة وهذا يف 
 .املستقبل القريب إن شاء هللا ريب العامل ن، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد عبد العزيز كوسكوس

 شكرا السيد كاتب الدولة، 
ر على واحد اجملموعة هنا السيد كاتب الدولة أان كنهض

دايل النقط اللي هي اصبحات اليوم عبارة عن حمطات طرقية، 
يعين احلافالت كتوقف، كرتكب مسافرين وكتنزل مسافرين، وهاذ 
املسافرين ابألمتعة دايهلم أو السيارات دايل كيتسناوهم يف جنبات 
دايل الطرق السيار، يعين خنليكم ختيلو معااي السيد كاتب الدولة 

طورة دايل األمر. يعين نعطي مثال دايل واحد النقطة اللي اخل
اء فاس ابلضبط عند حمطة األد-جات ما ب ن الطريق السيار اتزة

دايل اتهلة، عندك هاذ النقطة كيفما قلت ليكم السيد كاتب 
الدولة يعين عبارة عن حمطة طرقية، املسافرين كيجيو كينزلو من مت 

خلطورة ظروهم وهاذ الشي كتعرفو ابأو يركبو من مت والسيارات كينت
دايل هاذ األمر السيد كاتب الدولة، لذا كنطلبو منكم السيد  
كاتب الدولة معاجلة هاذ األمر مع خمتلف املصاحل اللي عندها 

 صلة ابملوضوع وشكرا
  :السيد رئيس اجللسة

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

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

حنرص السيد الرئيس وخاصة فهاذ النقطة اللي تفضل هبا 
السيد النائب على أساس أنه يكون زجر ملا هو كائن اآلن يف 
القانون، قلت اليوم بقدر ما يطلب من الوزارة ومن الطرق السيارة 

لى أهنا تقوم ابلواجب بقدر ما املواطن هو الذي يفرض يف كثري ع
من األحيان على صاحب احلافلة أبن يقف واملرة اجلاية إذا مل 

يقف ما غاديش ميشي معاه بقدر ما داك صاحب احلافلة عاود 
والسائق تيعمل عاود وتيقولك أان ابلفعل فإذن هي جزء منها حنن 

لواجب، لكن أيضا يف إطار نتحمل مسؤولياتنا ابش نقومو اب
 التحسيس اجلماعي أان نتمىن على أنه املسافرين...

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، وأنيت على آخر سؤال يف هذا القطاع 
السؤال الثالث عشر سؤال آين متعلق بتأطري قطاع النقل الاري 

اكي املهيكل للسادة والسيدات النواب احملرتم ن من الفريق اإلشرت 
 .فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة

 :مينة الطاليب  النائبة السيدة
السيد كاتب الدولة، نطرحو السؤال حول وسيلة النقل 

عن ما هي  "،triporteurثالثية العجالت املسماة "
اإلجراءات والتدابري اإلستعجالية اليت ستتخذها وزارتكم للحد من 

 .القطاع؟ وشكراتزايد هاذ الوسيلة وكذلك لتأطري هذا 
  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير
السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 شكرا السيد الرئيس، 

هذا أيضا السيد الرئيس جمال اللي من الناحية القانونية 
 27.12قانونية سواء كانت يف املدونة هو فيه مجيع النصوص ال

ولكن أيضا على  0واليت تتحدث على تريبورتورات اللي عندهم 
سنتمرت مكعب وال أقل  21الرابعي واللي عندو عموما أكثر من 

وال أكثر، اللي جاءت اإلضافات النوعية اللي جاب التعديل دايل 
يوم ال املدونة هو أنه زاد قيود على هؤالء ابش يكون عندهم من

حىت اللوحة مينريالوجية اللي هي ضرورية ابش يشدو ميشيو يكونو 
يف إطار القانون، وأيضا اليوم كاين التدقيق دايل الفحص التقين 

سنتيمرت مكعب، واللي  21اللي وىل إجباري ابلنسبة ألكثر من 
 carte وأصبح أيضا ضروري أنه تكون عندهم بطاقة رمادية
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grise ل البضائع فقط، ماعدا ذلك من اللي يكون فيها نق
املمارسات املشينة ابلفعل هي مدانة والتطبيق دايل القانون على 
خالف ما جاء على بعض لسان وسائل اإلعالم هللا يساحمها على 
أنه مت التمديد وأننا حنمل املسؤولية ألطراف أخرى، فالكل جيب 

سيد لأن يتحمل مسؤوليته وتطبيق القانون هو على اجلميع شكرا ا
 .الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيد الوزير تعقيب السيدة النائبة

 النائبة السيدة مينة الطاليب:
السيد كاتب الدولة، ملا طرحنا هاذ السؤال طرحناه 
وأرواح شهداء هذا القطاع تسائلنا اليوم السيد كاتب الدولة، ما 

اب والشبوقع يف طنجة مؤخرا ويف ع ن عودة وأرواح األطفال 
بسبب هاذ وسيلة النقل اليت نعتربها وسيلة قتل وليست وسيلة 
نقل ألن ما تقوم به يف هتديد للسالمة الطرقية وألرواح املواطن ن 
وهي اآلن تنافس قطاع ن مهيكل ن قطاع نقل البشر وقطاع نقل  
كذلك البضائع خار  كل ضوابط قانونية، اخلطري يف األمر أهنا 

ذي تطمح له بالدان فيما يتعلق ابلنقل ال تساير التطور ال
العمومي، ال تساير كذلك طموح املواطن ن يف وسائل نقل عمومية 
تليق هبم. لذلك السيد كاتب الدولة، نعترب أن هاذ الوسيلة إذا مل 

 يتم احلد أوال من دخوهلا إىل املارب فهي...
  :السيد رئيس اجللسة

القطاع  اية هاذشكرا السيدة النائبة، وبذلك أنيت على هن
 شكرا للسيد كاتب الدولة على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. 
إذن منر إىل قطاع إعداد الرتاب الوطين والتعمري 
واإلسكان وسياسة املدينة، السؤال الرابع عشر سؤال حول أتهيل 
املراكز احلضرية للسيدات والسادة النواب احملرتم ن من الفريق 

 .كوراعادلية، فليتفضل السيد النائب مشاإلستقاليل للوحدة والت
 

 :النائب السيد عمر خيري
 شكرا السيد الرئيس،

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
رغم اجلهود املبذولة لتأهيل املراكز احلضرية ألقاليم اململكة 

ظ أن حمبا يضمن التنمية اجملالية اليت يتطلع إليها السكان، نال
بعض األقاليم ال زالت تعاين من انعدام التأهيل احلضري. فما هي 
التدابري املتخذة لتمك ن هذه األقاليم من التأهيل احلضري؟ وهل 

 . لدى احلكومة برانمج حمدد هلذه الااية؟ وشكرا الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير
د هللا وزير إعداد الرتاب الوطين السيد حممد نبيل بن عب

 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
 شكرا لكم السيد الرئيس، 

 شكرا السيد النائب احملرتم، 
فعال تعلمون أبن هناك جمهود كبري بذل من قبل بالدان 
من أجل أتهيل عدد من املراكز احلواضر، ولكن كذلك عدد من 

ليم، اللي كتهم خمتلف األقاالقرى. ويف هذا اإلجتاه هناك برامج 
بدرجات متفاوتة لكن خمتلف األقاليم، وعلى سبيل املثال ميكن 

أي عمر احلكومة السابقة، منذ  7107نقول لك أبنه فقط منذ 
اتفاقية اللي كتهم سياسة املدينة، أي  041ذلك احل ن توقعات 

اتفاقية  022املفهوم اجلديد للتأهيل احلضري، وقبل ذلك توقعات 
خمتلف األقاليم دايل البالد وكلها إما أجنزت، إما اآلن احنا يف يف 

 طور اإلهناء من اإلجناز دايهلا. 
وابلنسبة للتأهيل احلضري، ميكن ليا نقول ليكم أبنه هاذ 

املليار دايل الدرهم يف إطار غالف  2الربانمج وصل ملا يزيد على 
ياسة بة لساملليار تقريبا دايل الدرهم، أما ابلنس 8شامل دايل 
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مليار دايل الدرهم، وفيها  04املدينة، فالاالف املايل العام هو 
 ...22املسامهة دايل الوزارة ب

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، التعقيب

 :النائب السيد عبد الرمحان خيري
 شكرا السيد الوزير، 

، هذه هي فعال ال ميكن ألحد أن ينكر اجملهودات
اجملهودات اليت تكلمتم عنها، ولكن ابملقابل على احلكومة أن 
تعرتف أبن العديد من أقاليم اململكة ومدهنا ومراكزها وقراها مل 
تستفد من التأهيل احلضري، من أجل حتس ن ظروف عيش 
الساكنة مبا فيها السكن الالئق، يراعي فيه الطابع املعماري 

ة البشرية السليمة، وحتقيق التنميواخلصوصيات احمللية والبيئية 
 .املستدامة يف مشوليتها
 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف، تفضلي شكرا 
 .السيدة النائبة

 :منينة مودنالنائبة السيدة 
السيد الوزير، وضعية شاذة تعيشها منطقة الرك األصفر 

سنوات نتيجة التماطل واالنتظارية  01إبقليم كلميم منذ أزيد من 
اليت طبعت تسوية هاذ امللف، رغم أن األمر يعين مت طرحه مرارا 

أسرة إبقليم كلميم  4111فهاذ الفضاء، رغم أنه يعين أكثر من 
ئق. نطلب منكم السيد وهو حلمهم يف احلصول على سكن ال

الوزير، أنكم تسرعو يف حلحلة هاذ امللف الذي مل يعد ينتظر 
 .الكثري من االنتظارية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟ فريق العدالة والتنمية 
تقدم به، نفس الفريق، عندكم تعقيب إضايف، تعقيبان إضافيان 

 .إذن جواب السيد الوزيريف نفس الفريق؟ ما ميكنش. 

السيد حممد نبيل بن عبد هللا وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

فقط للتأكيد أبنه ابلطبع هناك حاجيات عديدة مطروحة  
يف خمتلف األقاليم، وخمتلف املراكز سواء كانت حضرية أو قروية، 

عمل مع كل هذه املراكز ولذلك احنا على أمت االستعداد ألجل ال
طبقا لواحد الربانمج اللي غنعملوه ابلنسبة للخمس سنوات املقبلة 
مبا يف ذلك ابلنسبة لكلميم، علما أبن كلميم اشتالنا فيها كثريا 
واحنا مستعدين أننا نضيفو، ألن هاذ املشكل دايل األحياء 

 اجلديدة اليت تنضاف هذه مسألة ال تنتهي فبالتايل ف ن ما...
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير استنفذمت الوقت، السؤال اخلامس 
عشر عن نزع امللكية والتصورات البديلة للسيدات والسادة النواب 
احملرتم ن من الفريق احلركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال السيدة 

 .النائبة احملرتمة تفضلي.. الصوت
 النائبة السيدة غيثة احلامتي:

وزير، عن نزع امللكية نسائلكم وكذا اإلجراءات السيد ال
 .اليت تعتمدها احلكومة لضمان حقوق املواطن ن، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير

السيد حممد نبيل بن عبد هللا وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ه بة احملرتمة، حنن نعلم يف احلكومة أبنشكرا السيدة النائ
اللي كيتعلق بنزع  80.12رغم أن هناك نص قانوين جديد رقم 

امللكية واللي جاب واحد العدد دايل الضماانت ال ابلنسبة لكل 
ما هو متعلق ابملنفعة العامة وال ابلنسبة لضمان حقوق املواطن ن. 

ل دد من املشاكولكن هناك عدد من النقائص التأخر يف األداء، ع
اليت تطرح وعلى هذا األساس مت التزمت احلكومة ابش تراجع هذه 
النصوص القانونية وهذا سنقوم به يف القريب العاجل إن شاء هللا،  
كما أننا التزمنا ابش نوضعو واحد اإلطار تنظيمي لتبسيط املساطر 
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اإلدارية وتسريعها من أجل جتاوز املشاكل اللي مطروحة على هذا 
ستوى وسنسري يف هذا االجتاه يف القريب العاجل إن شاء هللا، امل

 .شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب للسيدة النائبة
 النائبة السيدة غيثة احلامتي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، يف افتتاح الدورة 
التشريعية أكد جاللة امللك نصره هللا، "على أن نزع امللكية جيب 

ملصلحة العامة القصوى وأن يتم التعويض طبقا أن يتم لضرورة ا
 لألسعار املعمول هبا يف نفس اتريخ القيام هبذه العملية مع تبسيط
مساطر احلصول عليه" انتهى كالم صاحب اجلاللة. التعمري له 
ارتباط قوي إبعداد الرتاب الوطين ويعترب من األدوات األساسية 

إجراءات  حمللي، هناكلتنفيذ السياسات العمومية على املستوى ا
، إال أن املنفعة العامة تظل 87ويف ظهري  80ومساطر يف قانون 

يف التشريع املاريب فضفاضة مما جيعل اإلحنراف والشطط واردا، 
وقد رأينا هناك يف عدة مناطق ملكية املواطن ن واألراضي الساللية 

 تذهب إىل اإلستثمارات التجارية عوض املنفعة العامة. 
قضية التعويض يعترب أن الضرر يكون حايل، كما أن 

فهناك غنب يطال املواطن ابلنسبة للمستقبل وال يتم حتديد قيمة 
البناءات واألغراس، والتعويض خيضع للسلطة التقديرية وغالبا ال 
يكون عادال، ورغم احلد األدىن وهزالة التعويضات جند املالك 

من احلكومة أن  مىنينتظر سنوات عدة للتواصل بتعويضاته. لذا نت
ت تقوم إبجراءات فعالة وسريعة لتعويض املواطن ن مببلغ الئق يف وق

 .مناسب، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

د ــشكرا هل هناك من تعقيب إضايف؟ جواب السي
 .رـــالوزي

السيد حممد نبيل بن عبد هللا وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

بسرعة فقط ابش نقول أبنه فعال هذه املشاكل  غري
مطروحة يف عدد من األقاليم دايل البالد، لكن عموما تعلمون أن 
وسط ما ب ن القضااي املرتبطة ابملنفعة العامة واملواطن ن هناك 
القضاء كما ينص على ذلك القانون، والقضاء يف هذه القضااي 

عنها من قبل  طالب املعرباملرتبطة بنزع امللكية، كثريا ما يساير امل
املواطن ن. املساطر معقدة تطرح واحد العدد دايل اإلشكاليات 
علينا أن نبسط ذلك وأن نسرع هذا األمر وهذا ما سنقوم به يف 

 .القريب كما قلت
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، سؤال عن غياب احلكامة يف إجناز وتتبع تصاميم 
 ن فريق األصالة املعاصرةالتهيئة للسيدات والسادة النواب ع
 .فليتفضل السيد النائب مشكورا تفضل

 النائب السيد عبد احلق الشفيق:
 السيد الوزير، ابلنسبة لتصاميم التهيئة واش الوزارة املعنية
يف القطاعات ابلنسبة للمرافق االجتماعية والتعليمية واملرافق 

به  مالصحة كيشاركوكم يف خلقها وتسويتها؟ وال الوزارة كتقو 
 .بوحدها، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير

السيد حممد نبيل بن عبد هللا وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 شكرا السيد النائب احملرتم، 
أعتقد أن عدد منكم يسري مدن ومجاعات ويعلم أبن 

خبة التهيئة تتم بتشاور مع املنظومة احمللية سواء كانت املنتتصاميم 
منها أو ابقي املتدخل ن من مصاحل غري ممركزة للوزارات، وابلتايل 
القضااي املرتبطة ابملرافق هي مسألة تناقش مع كل هذه املستوايت 
ونصل من بعد املسلسل دايل التشاور دايل اللجنة التقنية احمللية 
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 العلين إىل الصياة النهائية اليت يتم اعتمادها،مث دايل البحث 
وذلك يف إطار هاذ التفهم مع هاذ املنظومة احمللية، ميكن تكون 
بعض املشاكل إيال كانت عندكم البعض شريو لنا إليها ومرحبا 

 .بكم
  :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب من فريق األصالة املعاصرة
 :فيقلنائب السيد عبد احلق الشا

ق  املهم مليي كيتخلق تصميم التهيئة املراف، السيد الوزير
كلها ما كتخرجش للوجود أن وزارة التعليم وال الصحة وال هذا  
كلهم كتنتهي مدة الصالحية دايل تصميم التهيئة وابلتايل هاذ 
احلدائق كرتجع تبىن بالصة املؤسسات كيكون وقع التنازل وترتجع  

مصاحل،  ع وتتعود بناية جوفاء بدونكتبىن، نفس املؤسسات ترتج
فما عليك أان مواطن بسيط يشري بقعة دايل األرض ويشوف 
جردة كاينة ويشوف ها ف ن غتكون املدرسة ومليي جيي كتعاود 
تبىن ماشي كنصبو عليه؟ مليي كنمشيو للمرافق اإلجتماعية 

طفل يف القسم، أبن احلكومة غري  21املؤسسة كتصيب فيها 
هنا أين هو التضامن احلكومي ابش تكون  متضامنة، لكن

حكامة؟ احلكامة هي املواطن مليي يكون ما بقاتش غريتصميم 
التهيئة ما بقاتش عندو مصداقية بصفة هنائية، ألن ما كينش شي 
حكامة وال مكانش تضامن حكومي أن يكون تتبع الوزارات 
 املعنية يتبعو هذاك الشي وخيرجوه للوجود هنا راه كنضحكو على
املواطن، هنا املواطن راه كنصبو عليه، بال ما نرجعو للمنتخب ن، 
املنتخب ن ال حول هلم وال قوة، أنتما اللي عندكم الفلوس، الوزارة 
اللي عندها الفلوس، وسياسة املدينة سياسة خصك تديرو 

 توازن...
  :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف؟ جواب السيد 
 .الوزير

يد حممد نبيل بن عبد هللا وزير إعداد الرتاب الوطين الس
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ال جييت غري حىت األخر وأن احنا عندان الفلوس، الفلوس 
ابش نبنيو املدارس واملصحات واملالعب، أتعلمون أبن ذلك غري 
صحيح ولذلك كتعرفو املسطرة كيفاش كتم كتخصص واحد 

الت من أجل هذه املرافق، ولكن هذا ماشي العدد دايل اجملا
ابلضرورة أن الوزارات املعنية عندها األموال الضرورية والربجمة دايهلا 
تساير ذلك فبالتايل عدد من هذه األراضي ال يتم استاالهلا واملادة 

سن ن نرجعو للناس  01دايل القانون صرحية، خصنا من بعد  78
يها وكيمكن هلا آنذاك تصريف ف املمتلكات دايهلا واألراضي دايهلا

فيما ال يشبه أو ال يطابق ما كانت خمصصة له أي مرفق، مبعىن 
أنه تيمكن خيصصها لشيء آخر هذا القانون يتع ن أننا نطبقوه، 
 واش الربجمة هي هاذيك وال ماشي هي هاذيك؟ هذه مسؤولية...

  :السيد رئيس اجللسة
ططات شكرا السيد الوزير، سؤال حول إشكاالت خم

 التهيئة احلضرية للسيدات والسادة النواب احملرتم ن من فريق العدالة
 .فلتتفضل السيدة النائبةوالتنمية، 

 :عائشة أيدبوش النائبة السيدة
  شكرا السيد الرئيس،

  ،السيد الوزير احملرتم
نسائلكم عن ما هي اإلجراءات التنظيمية والعملية اليت 

لى جيايب مع تعرضات املواطن ن عتعتزمون اختاذها للتفاعل اإل
مشاريع خمططات التهيئة احلضرية مثل ما هو حاصل ببعض املدن 

اوتنان إد -وببعض املراكز الصاعدة مجاعة الدراركة بعمالة أكادير
منوذجا؟ ما هي ضماانت عدم التالعب بواثئق التعمري وجعلها 

؟ شكرا ةوسيلة لإلغتناء الاري املشروع أو ضرب حلق امللكية الفردي
 .السيد الوزير

  :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير
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السيد حممد نبيل بن عبد هللا وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

أعتقد أنكم كتطرحو إشكالية من اإلشكاليات الكبرية 
بع ملا كنجيو ابلط املطروحة على مستوى التعامل مع واثئق التعمري،

نوضعو وثيقة دايل التعمري هناك عدد من التعرضات اليت تطرح 
يف هذا الباب سواء من مواطن ن أو من أوساط أخرى، نتعامل 
مع ذلك بناء على التشاور اللي كيكون مع خمتلف املستوايت، 
املستوى احمللي كنعاود نذكر ذلك مث كنعرضو هاذ الشي على 

شيو لية كتنبثق واحد العدد دايل املالحظات كنماللجنة التقنية احمل
للجماعات مجاعة كتناقش فهاذ الشي كامل كتعاود تدير 
املالحظات دايهلا، مث كنشرو كنديرو البحث العلين ويف إطار 
البحث العلين كنعاود نتوصلو واحد العدد دايل املالحظات وملا  

زية كتسعى ككنتوصلو هباذ املالحظات كتكون جلنة مركزية وجلنة مر 
 .إىل البت يف هذه املالحظات يف النهاية

اآلن، أن تكون هناك بعض النوااي السيئة من قبل بعض 
األوساط هذا وارد، لكن حنن نطبق القانون على أساس أننا  
كنحاولو انخذو بع ن اإلعتبار كل ما هو قابل أننا انخذوه بع ن 

لبات كتجينا طاالعتبار. يف بعض األحيان األمر كيتعلق مبئات ال
من أحياء اللي هي كانت يف األصل غري قانونية فوضوية وابلتايل 
من الصعب جدا أن نتعامل معها ألهنا كتجي واحد الواقع وخصنا 
نقننوه، خصنا نردوه شرعي أو نردوه قانوين ولذلك هناك صعوبة 
حقيقية للتعامل، مع ذلك اليوم نسعى إىل أن نساير تعمري من 

 تشاركي...نوع آخر تعمري 
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة.. السيد 
 النائب تفضل.
 :موح رجدايل النائب السيد

 شكرا السيد الوزير،

كما نشكر مجيع املؤسسات اليت تعمل يف هذا اجملال 
السيد الوزير، هناك إشكاالت يعين كبرية بزاف. املسألة األوىل 

السيد الوزير هي القضية دايل العدالة العقارية، اللي نشري هلا 
وتنعرفو أن يف هذه التصاميم بعض املرات تنوجدو انس تنعطيوهم 

د ليطاجات وغريها، وبعض الناس تناخذو هلم   4خري موالان من 
 كلو العقار نديروه مرافق؛

املسألة الثانية، اإلستثناءات السيد الوزير، اللي رجعات 
قة القاعدة وتتكون موراها واحد الضاوطات اليوم هي يف احلقي

ولوبيات اللي تتخلي ما بقى عندو معىن ذاك املخططات اللي 
 دارت على أسس علمية وتقنية ودراسات؛ 

املسألة الثالثة، السيد الوزير، هي القضية دايل أن اليوم 
سن ن عاد ننجزو هذاك  01تنديرو الدراسات لكن تنبقاو 

 ليست مالئمة هلاذ... املخططات اللي تيجعل أن
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ اجلواب السيد الوزير 
 استنفذمت الوقت.

السيد حممد نبيل بن عبد هللا وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

مجلة إال امسحتيو فقد ابش نقول أبن نسيت ما نتكلم 
ا  ية، اليوم من الضروري أننا نلقاو احلل واحد ملعلى العدالة التعمري 

كنجيو نديرو تصاميم دايل التعمري جديدة كيانيه هللا، وواحد 
آخر كنحيدو له األرض دايلو ألغراض لذلك نساير الطرح اللي  

 كيقول أبن...
 :السيد رئيس اجللسة

آخر سؤال يف هذا امللف السؤال الثامن عشر متعلق 
د يف جمال السكىن والتعمري للسيدات خبدمات الشباك الوحي

والسادة النواب احملرتم ن من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل 
 السيد النائب مشكورا. تفضلوا.
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 :النائب السيد حممد احلجرية
السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن اخلدمات اليت يقدمها 

 .الشباك الوحيد يف جمال السكىن والتعمري
 :ةالسيد رئيس اجللس

 .شكرا، اجلواب السيد الوزير
السيد حممد نبيل بن عبد هللا وزير إعداد الرتاب الوطين 

 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
إيال امسحتيو السيد النائب احملرتم، دخلنا  7100يف 

ضابط عام دايل البناء جديد اللي من خالله حدثنا الشباك 
 . يف عدد من املدنالوحيد، ابش نكون صريح معاكم وما نطولش

هاذ األمر هذا منفذ والشباك الوحيد كيتمشى، يف مدن أخرى 
ى، وكأننا يف الوضع السابق مبعىن أننا مل نتقدم كثريا على هاذ املستو 

لذلك حنن اآلن نساير على أساس الوصول إىل التدبري الالمادي 
 دايل مجيع الطلبات اللي كيقدموها املواطن ن، سواء كانوا مواطن ن
أو مستثمرين، هاذ األمر مشيي يف بعض املناطق ما مشييش أبدا 
واحنا اآلن كنسايرو منطقة مبنطقة من أجل أننا نتوفرو فعال على 

 .شباك وحيد الذي يشتال
 :السيد رئيس اجللسة

 تعقيب، السيد النائب تفضل تعقيب.
 :حممد احلجرية النائب السيد

ولون، ميكن ا تقالسيد الوزير، يف احلقيقة ميكن يكفينا م
ابش اللي كتقولو ولكن كيفاش نعاجلوه؟ طبعا املعاجلة دايلو ب ن 
أيديكم وميكن احنا حىت احنا على مستوى هاذ اجمللس ميكن 
خصنا نسامهو وبقوة. ولكن الواقع السيد الوزير، هو أنه عندما 
نتكلم عن السكىن هي الكرامة دايل املواطن ن، التعمري هو التنمية 

ش يعين هو كل شيء، لذلك هاذ الشباك الوحيد معطل، وهو العي
ضابط البناء معطل، ابش تبين فراس اجلبل وال يف البادية إشكال، 
جات احلكومة مشكورة كتقول غاتقدم يعين تصاميم جمانية، 

 7111طار وال ڭطار وال نصف ڭإشكالية العقار مطروحة، 

ة جدا، اري مرت وال شي حاجة كاين أسر اللي عندها بقع أرضية ص
عندها ميرتو دايل د البالد ميمكن هلاش تبين فيها، وابلتايل كاين 
أخطر من ذلك أن الوكاالت احلضرية حتولت يف بعض املناطق إىل 
مفرمل للتنمية أو إىل جتاوب مع جهة ضد جهة و ابلتايل هاذ 
العملية خاص نقطعو معاها بشكل هنائي ابش ميكن أيضا كاين 

نسمة حبال اتوانت ما فيهاش  211.111ن أقاليم فيها أكثر م
وكالة حضرية و ابلتايل.. كاين واثئق تعمري دارهتا الوكالة احلضرية 
وابملسامهة املادية دايل الوكالة احلضرية ودايل الدولة ودايل 
اجلماعات وال تصميم وال رخصة حتطات فيها، وابلتايل هذا 

 السياق خاصناعبث، هذا هدر املال العام، ملاذا نذهب يف هذا 
نوقفو مع نفسنا ونقولو كفى خاص منشيو رأسا إلصالح هاذ 
املنظومة ابش ميكن نضمنو سكن يف املستوى املطلوب ويف نفس 
الوقت جناوبو على اإلشكاالت الكثرية اللي معطلة هاذ الشباك 

 الوحيد اللي كنا كنتظرو أنه جياوب على كل...
  :السيد رئيس اجللسة

 ب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ الفريقالسيد النائشكرا 
 .تفضل ،اإلستقاليل

 يوسف حدهم:النائب السيد 
وزير، تعقيب إضايف بسيط دايل الدور دايل السيد ال

اريع ابلنسبة لتبسيط املسطرة يف جمال املش االستثنائيةاللجنة 
 .الكربى

  :السيد رئيس اجللسة
اب السيد شكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ جو 

 .الوزير كاين شكون؟ فريق العدالة والتنمية تفضل
 :النائب السيد صاحل املالوكي

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
نشكركم ومن خاللكم نشكر احلكومة  ،السيد الوزير

السابقة على ما قدمتموه للحواضر املاربية على مستوى سياسة 
املدينة وعلى مستوى التخطيط وعلى مستوى كذلك بعض 
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لشباك يعين املوحد أو الوحيد. مدينة أكادير تفتخر أن هلا هاذ ا
الشباك، تفتخر كذلك أهنا استفادت بعض الشيء أقول بعض 
الشيء من سياسة املدينة، السيد الوزير ننتظركم إن شاء هللا يف 
اتفاقية جديدة تستفيد منها أكادير واملناطق يعين القريبة منها، 

 .ا تستحق األكثر وشكراألن أكادير كمدينة تعرفوهن
  :السيد رئيس اجللسة

 .ليس هناك تعقيب إضايف آخر؟ إذن جواب السيد الوزير تفضل  
السيد حممد نبيل بن عبد هللا وزير إعداد الرتاب الوطين 

 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
بسرعة ابش نقول أبنه من جهة التعليمات اللي عند 

وان ن أن تتعامل طبعا طبقا للقانون، الق الوكاالت احلضرية اليوم هو
املوجودة اللي البعض منها غنراجعوه، تتعاون وأن تشجع 
اإلستثمار وأن تساعد املواطن ن، ولذلك السي اللبار هللا خيليك 

ألف مرة،  21هداك املوضوع أزيل دايلك راه احنا تناقشنا فيه 
لبار، لذلك لوخلينا دااب وخليين هللا خيليك هللا خيليك أ السي ا

احنا مستعدين أن جند احللول لكل القضااي اللي قابلة أننا نوجدو 
 هلا احللول طبقا للقانون. 

فيما يتعلق ابملسطرة اإلستثنائية احنا أصال ما نريد 
الوصول إليه هو أنه ما تبقاش املسطرة اإلستثنائية، ألن مفروض 

و عليها أننا وفر أن القوان ن دايل التعمري دايلنا والواثئق اللي نت
 .جتعلنا ما نبقاوش نلجأو للمساطري اإلستثنائية شكرا لكم

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا للسيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة. ننتقل إىل القطاع املكلف ابملاء، سؤال عن السياسة املائية 
ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتم ن من فريق التجمع 

 .توري، فليتفضل السيد النائب مشكوراالدس
 :النائب السيد محاد آيت ابها

السيدة الوزيرة نسائلكم عن السياسة املائية ببالدان وعن 
 .إقليم زاكورة بصفة خاصة

  :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلي السيدة كاتبة الدولة

السيدة شرفات اليدري افيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 
 وجستيك واملاء امللكفة ابملاء:والنقل والل

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السياسة الوطنية املائية هي سياسة دائما كانت استباقية 
د عن بعد ابخلصوص عن طريق تعبئة املوار  ابالستشعاروتتسم 

املائية من أجل استاالهلا يف فرتات اجلفاف، زاكورة السيد النائب 
رتم ابلفعل هاذ املشكل وقفت عليه شخصيا خالل الثالث احمل

سنوات األخرية واللي يف الواقع الساكنة احمللية تعاين األمرين من 
جراء إنعدام أو ندرة املوارد املائية وشحها، الفرشة املائية الوحيدة 
املتواجدة يف املنطقة واليت جودة مياهها صاحلة للشرب هي فرشاة 

عين تعرف واحد اإلستهالك مفرط نظرا "الفاجية" لألسف ي
للزراعات احمللية مما أثر سلبا عن تزويد الساكنة ابلعامل القروي. 
وملعاجلة هاذ املشكل احنا خرجنا منظومة مائية حملية كتوفر على 

السدود: سد املنصور الذهيب، سد تيوي ن، وسد أكدز اآلن يف  0
ابة ائية أهنا تشكل إجطور اإلجناز، واللي من شأن هاذ املنظومة امل

يف األمد املتوسط والبعيد مشولية ملشكل املاء الصاحل للشرب 
ابجلنوب الشرقي وابخلصوص إبقليم زاكورة، شكرا لكم السيد 

 .النائب
  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، التعقيب
 :محاد آيت ابها النائب السيد

 شكرا السيدة الوزيرة،
م الساكنة دايل شكرا على اجلواب دايلك، أوال وابس

زاكورة تنشكروك على السرعة يف إجناز السد دايل أكدز اللي يف 
احلقيقة بقييت معاان يف الوعد، وكذلك السيدة الوزيرة تنتمناو ألنه 
الطموح دايل الساكنة دايل زاكورة بصفة عامة مجيع اجلماعات 
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اللي تتعاين وهو التزود من سد توي ن اللي تقدم لصاحب اجلاللة، 
ه غادي يزود اإلقليم دايل ورزازات وزاكورة وهاذي من أبن

، وابقي ما شفت حىت شي حاجة ما تديارمن متا. باينا 7101
اإلسراع ابلدراسات وإجناز املشروع األول انطالقا من سد أكدز 
يف انتظار الشطر الثاين دايل سد توي ن اللي السيدة الوزيرة  

اللي تقدم  هباذ املشروع كنبلاوك والساكنة دايل زاكورة راه تتشبث
لصاحب اجلاللة، مث السيدة الوزيرة احنا يف املارب بصفة عامة 
أنه واحد العدد دايل املناطق تتعاين من جراء احللول احمللية، احللول 
الرتقيعية خاصة مبناطق اجلنوب الشرقي، كيفاش السيدة الوزيرة 

درجة  21ف عر املناطق اللي كتعاين من شدة احلرارة اللي املواطن تي
دايل احلرارة وما عندو املاء، كيفاش ما بايناش راسو يالي؟ 
وتنقولو احنا ضد االحتجاجات باينا منكم السيدة الوزيرة اإلسراع 

 يف إجناز هاذ املشاريع...
  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد 
 .النائب اجملموعة ؟ تفضل السي

 :ب السيد رشيد احلموينالنائ
 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، نثمن اجملهودات اللي كتقومو هبا والزايرة 
امليدانية فهاذ اجملال. عندان ملتمس السيدة الوزيرة، ابلنسبة للدوائر 
السقوية التابعة إلقليم بوملان على هنر ملوية ميسور، أوطاط احلا ، 

دد ألزمة يف املياه دايل الري، عواتدرت والقصايب كتعيش واحد ا
 من آالف اهلكتارات السيدة الوزيرة مهددة يعين ابلعطش.

االلتماس الثاين السيدة الوزيرة، هو اإلستجابة 
للملتمسات دايلنا لسد "شوف شرق" وسد "شق األرض" وهو 

 جزء من احلل اللي ميكن لنا حنافظو به على املياه اللي ...
 السيد رئيس اجللسة:

ان هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب شكر 
 .فريق األصالة املعاصرة

 إدريس أوقمين: النائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، بايت نبلياك وتبلاي احلكومة أبن 
اآلن إيال عندكم سياسة استباقية يف املاء البارح واليوم راه الناس 

الل ويف قليم بوملان، يف إقليم أزيبال ماء يف إقليم فيجيج يف، إ
اجلنوب الشرقي كلو، راه ما لقاوش املاء يشربوه واجلماعات احمللية 

 راه ما قدايش واش غادي...
  :السيد رئيس اجللسة

شكرا، استنفدمت الوقت استنفدمت حصتكم يف الوقت 
اإلضايف، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ السيدة كاتبة الدولة 

 .تفضلي
شرفات اليدري افيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز  السيدة

 والنقل واللوجستيك واملاء امللكفة ابملاء:
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة النواب احملرتمون،
بدوري أشكركم على هذا التفاعل املتعلق بندرة املياه يف 
اخلصوص فهاذ الفرتة دايل الصيف اللي كتعرف واحد اإلرتفاع 

ادر عرف أيضا نقص يف القدرة اإلنتاجية لبعض املصيف الطلب وتت
ل دايل املياه. احنا نتابع يعين احلالة يف كل منطقة كاينة جلنة كتشتا

يوميا على هاذ املسألة، ما يقع على صعيد امليدان وما يرو  يف 
بعض األحيان إعالميا على أنه أزمة أو ثورة عطش أو انتفاضة 

زمة عطش ولكن هناك خصاص عطش، ويف الواقع ال عالقة له أب
يف بعض املناطق نعرتف أبنه كاين خصاص على مستوى بعض 

مركز عرفت اضطراابت حمدودة على مستوى  02املناطق يف 
التزويد ابملاء الصاحل للشرب، واحنا متبع ن األمر وكنلقاو حلول 
وكنتقلو لع ن املكان ابش جنربو حلول أيضا مع الساكنة احمللية 

املنتخبون خص، غري شوية دايل الصرب من وابخلصوص مع 
اجلانب ن واحنا يعين ما جالس ن يف املكاتب دايلنا نتابع األمر عن  

 كثب.
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فيما خيص التزويد بسد توي ن السيد النائب احملرتم كان 
عندان نقاش احنا بدينا لكم منظومة، يعين يف سد توي ن غيطلق 

 أكد ز،  طلق يفيف سد املنصور الذهيب وسد املنصور الذهيب غي
غيدوزو عرب ثالثة هاذ املنشآت املائية،  des lachers كاين

 سد توي ن غيوصل إلقليم زاكورة...
  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة استنفدمت وقتكم، منر إىل 
السؤال املوايل حول املاء الصاحل للشرب يف البوادي واألحياء 

 ادة النواب احملرتم ن عن فريقاهلامشية للمدن، للسيدات والس
 .ضلواتف ،األصالة واملعاصرة، فليتقدم السيد النائب مشكورا

 النائب السيد يوسف هوار:
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

فال خيتلف اثنان عن أمهية املاء يف االستهالك اليومي 
يعد عملة اندرة وسوء التوزيع  للمواطن، واملاء الصاحل للشرب

 والتدبري دايلو كيهدد العديد من املناطق يف املارب. 
نسائلكم السيدة الوزيرة، عن األسباب وراء انقطاعات 

كاد، كما أن-املاء يف العديد من الدواوير واملناطق يف إقليم وجدة
يشتكي الساكنة غالء الفواتري دايل املاء، نسائلكم السيد الوزيرة 

ا عن التدابري املتخذة من طرف وزارتكم للحد من الظروف أيض
البيئية للمحيط دايل املصدر دايل املياه وخاصة كنعرفو أبن 

 .البوادي املصدر دايهلا من املياه مها اآلابر، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة
لتجهيز لدى وزير ا السيدة شرفات اليدري افيالل كاتبة الدولة
 والنقل واللوجستيك واملاء امللكفة ابملاء:

السؤال اللي توصلت به ماشي هو السؤال اللي تفضل 
النائب بطرحه، ولكن على أي املشكل دايل املا حتدثي على 

أنكاد، أان يف علمي ما كاينش هناك -املشكل د املا يف وجدة
 ن بل أسبوعأنكاد، أان كان عندي ق-انقطاع على مستوى وجدة

زايرة وجلسة عمل مع السيد الوايل والسادة املنتخب ن على مستوى 
والية وجدة، إال أنه جيب أن نسجل أبن حوض ملوية عرف واحد 
العجز مهول على مستوى التساقطات املطرية اللي انعكس سلبا 

اللي كيتزودو اللي متواجدين  0على مستوى حقينة السدود ب 
، %02حوض ملوية نسبة امللء تقريبا يف العالية ويف ساكنة 

اهلدف األساسي دايلنا على مستوى هاذ اجللسات العمل اللي 
عملناها هو أنمنو حاجيات األقاليم ابملاء الصاحل للشرب أوال، 
وإنقاذ ما ميكن إنقاذه من االستثمارات الفالحية بدرجة أقل 

ال شتعطى ابخلصوص األمهية لألشجار املثمرة اللي يف الواقع كت
واحد العدد مهول من اليد العاملة وضخت فيها الدولة والرأمسال 
اخلاص استثمارات مهمة جدا. لدينا حلول ابتفاق أو شراكة مع 
مجيع الشركاء، ميكن نقول أبننا لن يكون هناك مشكل على 
مستوى التزويد ابملاء الصاحل للشرب ابخلصوص األقاليم الكربى 

 .النائبحلوض ملوية، شكرا لكم السيد 
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد يوسف هوار

 شكرا السيد الرئيس، 
كنتو السيدة الوزيرة، كنتو هادي جو  أسابيع يف وجدة 
ولألسف ما توجهاتش لنا الدعوة ابش انقشو هاذ األمور متا ما 

ااربة  اعرفتش املشكل ف ن. ولكن السيدة الوزيرة، بزاف دايل امل
كيموتو ابلعطش، حىت يف املناطق اللي كانت كتعرف واحد الوفرة 
دايل املياه فحىت مها الساكنة دايهلا ما عندمهش املا فما ابلك 
السيدة الوزيرة ابألقاليم اللي جاية يف اجلنوب الشرقي. كنقول لك 
السيدة الوزيرة، حىت الدواوير والقرى ما زال كاين بعض القرى 

حدا إقليم وجدة ما زال ما مربوطاش ابلشبكة دايل اللي مازال 
املاء الصاحل للشرب وعلى سبيل املثال وهاذ احلمى اللي كتبعد 
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كلم من وجدة، وحىت األحياء اللي كنلقاوها مرتبطة   01على 
ابلشبكة دايل املاء الصاحل للشرب فكنلقاو اجلودة دايل املياه 

ر ض وكتشكل خطدايهلا ما صاحلاش كتسبب بزاف دايل األمرا
 .على الصحة دايل اإلنسان

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ األخ 

 .من العدالة والتنمية تفضل السيد النائب
     :النائب السيد عمر امحني

السيدة الوزيرة، إقليم ميدلت أيضا من األقاليم اللي  
و الصاحل للشرب، ونقول كتعاين نقص يف هاذ املادة هاذي املاء

على سبيل الذكر ال على سبيل احلصر املركز دايل اجلماعات 
الرتابية أغبالو وبعض الدواوير من اجلماعات الرتابية آيت عياش 
خاصة من أيت أوماار نزوال مع القصور السفلى إىل غاية القنطرة 

. فكنلتمسو منكم السيدة 00اللي على الطريق الوطنية رقم 
العمل على بناء سد على واد أبو حفص زايدة، وسد الوزير، 

حتويلي مبنطقة فم اخلنق بكرامة وكذلك سد على قرب "تيوزاك ن". 
ونظرا للجدية دايلكم السيدة الوزيرة، فهاذ اجملال هذا كنلتمسو 
منكم أننا نعقدو واحد جلسة عمل على مستوى إقليم ميدلت 

ادة إلقليمي السحيضرها السيد العامل والسيد رئيس اجمللس ا
الربملاني ن، والسادة رؤساء اجلماعات الرتابية ابش نعاجلو هاذ 

  .املشكل هذا بشكل مشويل وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيدة كاتبة 
 .الدولة تفضلي

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

 السيد الرئيس،
 السيد النائب احملرتم،

إقليم ميدلت يزود عن طريق سد احلسن الثاين اللي يعترب 
احلل حىت هو لألقاليم اللي كتواجد يف الساكنة وابخلصوص 
وجدة، الناظور، الدريوش، بركان، السعيدية اللي غيعزز املنظومة 

د لسة عمل، يكفي فقط حتدياملائية. أان مستعدة نعقد معكم ج
الوقت اللي يناسبنا مجيع وعلى أمت االستعداد للتنقل لع ن املكان 

 .شكرا لكم السيد النائب
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، سؤال حول إشكالية الصرف الصحي ابلعامل 
القروي للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية، تفضل 

 .ضلالسيد النائب احملرتم، تف
 :ملود مهرية النائب السيد

 السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،
املياه العادمة تبقى دون صرفها يف قنوات التطهري السائل 
جلمعها ومعاجلتها بعيدا عن التجمعات السكانية، مما يشكل 
هتديدا مباشرا لصحة وحياة سكان تلك املناطق خاصة وللبيئة 

ولة نا نسائلكم السيدة كاتبة الدعامة. وأمام هذا الوضع املقلق، فإن
احملرتمة، ما هي اإلجراءات والتدابري اليت ستقومون هبا من أجل 
حتقيق إجناز التطهري السائل للمناطق املعنية مع املواكبة لذلك 
املبادرات الرامية إىل متك ن التجمعات السكانية من اإلستفادة من 

 .املاء الصاحل للشرب؟ وشكرا
 :ةالسيد رئيس اجللس

 شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة جوابكم.
السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء
السيد النائب، ابلفعل املارب استثمر الكثري يف جمال 
التطهري السائل على مستوى العامل احلضري أو ال على مستوى 

 %22دن واملراكز احلضرية، وصلت نسبة دايل الربط تقريبا امل
واللي كان عندها وقع على مستوى العيش دايل الساكنة إىل 
آخره...، إال أنه هناك أتخر جد مهم على مستوى الربط يف العامل 
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من الساكنة القروية هي اللي مربوطة أبنظمة  %01القروي فقط 
ل. واحنا كنشتالو، الصرف الصحي أو أنظمة التطهري السائ

املشكلة هو كانت إنعدام الرؤية املؤسسية هلاذ املنظومة دايل 
التطهري السائل ابلعامل القروي، اآلن نشتال احنا من جهتنا، عندان 

مليون درهم اللي كنرصدوه لتقريبا  021واحد الاالف مايل دايل 
مركز سنواي يف العامل القروي، وزارة الداخلية نفس الشيء   71
شتال حىت هي من جهتها، حنن اآلن بصدد التنسيق مع كت

 le plan national مصاحل وزارة الداخلية ابش داك
d'assainissement   أو املخطط الوطين للتطهري السائل

جنمعوه مع املخطط الوطين للتطهري السائل ابلعامل القروي ما 
نبقاوش نفصلو ما ب ن عامل قروي وعامل حضري يكون خمطط وطين 
للتطهري السائل بعامله احلضري والقروي وجبزئه املتعلق إبعادة 
اإلستعمال ألن ال فرق ب ن العامل القروي والعامل احلضري، 
وخصوصا أن التطهري السائل يعد حمدد لتوفر الساكنة على املاء 
الصاحل للشرب، يعين واحد الشرط أساسي ابش ميكن يدخل 

مة القروية خص تكون أنظ الفاعل املكتب الوطين هلاذ اجلماعات
للتطهري السائل لتفادي مستوى تلوت الفرشة املائية، شكرا لكم 

 .السيد النائب
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيبكم السيد النائب
 :النائب السيد عبد هللا موسى

وشكرا السيدة الوزيرة على هاذ الرؤية دايلكم اجلديدة 
لتباين روي واحلضري، إن شدة احول الفوارق ب ن العامل ن العامل الق

ب ن هذين العامل ن هلا أتثريات كبرية ليس على التقنيات 
والتكنولوجيا الواجب اعتمادها ابلقرى فحسب، ولكن كذلك 
على مستوى التخطيط والتدبري والتمويل وإشراك املستفيدين، 
فح ن نتحدث عن الصرف الصحي ابلعامل القروي جيب أن 

من الساكنة تقطن أزيد  %21وايل نستحضر أننا نستهدف ح
 .ألف دوار 07من 

السيدة الوزيرة، األمر يفوق بكثري إمكانيات اجلماعات 
الرتابية هلذا، يتع ن على احلكومة التدخل بقوة حلل إشكالية 
الصرف الصحي ابلعامل القروي، يتع ن كذلك على املكتب الوطين 

يفة احلالية التعر للماء أن يضع تعريفة خاصة ابلعامل القروي، ألن 
 ...السيدة الوزيرة سببت يف كثري من االحتجاجات

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ السيدة  

 .كاتبة الدولة تفضلي
السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء
 0711رئيس، ابلفعل هذا املخطط كيشمل السيد ال

مركز اللي غايشملو هذا املخطط الوطين للتطهري السائل، ولكن 
األساسي هو كنقومو ابإلجناز دايل مشاريع الربط ومشاريع 
املعاجلة ولكن التدبري يعود ابألساس للجماعات ألن ما ميكنش 

 ...يكون هناك
 :السيد رئيس اجللسة

ولة، استنفدمت الوقت. السؤال شكرا، السيدة كاتبة الد
سؤال آين عن تعميم التزود ابملاء الصاحل للشرب للسيدات  77

دة والتعادلية، للوح االستقاليلوالسادة النواب احملرتم ن عن الفريق 
 .فليتفضل السيد النائب مشكورا
  :النائب السيد حممد البكاوي

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة،

 اب احملرتمون،السيدات والسادة النو 
يعترب احلصول على املاء حقا دستوراي جلميع املواطنات 
على قدم املساواة، ولكن لألسف الشديد جند أن العديد من 
املناطق ال تزال تعرف نقصا حادا من املاء الشروب. فهل لدى 

 لرتميم هذه املادة األساسية بعد التزامها يف اسرتاتيجيةاحلكومة 
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 ابري الالزمة للرفع من معدل الربط الفرديبرانجمها ابختاذ التد
 .بشبكة املاء الشروب؟ شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، السيدة الوزيرة

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء
أو  اإلجحاف السيد النائب احملرتم، أنه سوف يكون من

جلد الذات أن ننكر اجملهودات اللي قامت هبا سواء هاذ احلكومة 
أو احلكومات األخرى، على مستوى تعميم التزويد ابملاء الصاحل 

سنة، انتقلنا من  71للشرب يف العامل القروي. يف ظرف تقريبا 
، فيها جدال ألن كاين اللي ما كيقتنعش أبنه  %22إىل  04%

ن هناك جمهود، كاين هناك تقدم واللي  ولكن كاي %22كاين 
كان عندو انعكاس على مؤشرات التنمية اإلجتماعية والتنمية 
البشرية على مستوى العامل القروي. اآلن كاين بعض املناطق 
ابخلصوص اللي هي عندها صعوبة دايل التضاريس وتشتت بعض 

عدل ماألحيان دواوير، وانعدام أيضا املوارد املائية احمللية، اللي 
الربط دايهلا أقل معدل وطين. كاين منظومة لإلجابة ابخلصوص 
على هاذ اإلختالالت أو هاذ النقص اللي تتعلق ابإلهتمام هباذ 

مليون  211العامل القروي العميق، عن طريق رصد تقريبا واحد 
درهم، وإنشاء منظومات حملية وربطها ابملنظومات اجلهوية 

ائية ي كتكون حمادية للمنشآت املوابخلصوص القنوات اجلهوية الل
 .الكربى. شكرا لكم السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، تعقيب السيد النائب

  :النائب السيد الكبري قادة
 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، صراحة البد ما نبلاكم السيدة الوزيرة، 
ة ابلنسبة صأبنه كاين إشكاالت كبرية ابلنسبة للمناطق القروية خا

د األرقام فقط ابش نب ن ليكم أبن الناس   0للرحل، وغادي نعطي 

كتعيش واحد األزمة حادة. أوال كاين الناس اللي كينطلقو مسافة 
كيلومرت ابش يسقيو املاء دايهلم يف فصل   21حىت  21دايل 

الصيف، وهاذي راه حاالت معاشة؛ اثنيا أن هاذ الناس كاين 
عة ابش ايخذ النوبة دايلو، ويف بعض سا 74فيهم اللي كيدير 

 ...األحيان خار  اإلقليم
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ 
 .تفضل السيد النائب من التجمع الدستوري

 :النائب السيد حممد أمغار
السيدة الوزيرة، احنا ما كنشكوش يف املعطيات اللي 

ايل أان، على سبيل املثال اإلقليم د عطيتينا، ولكن اللي كنشوف
هي اللي خاصة عندان احنا.  %4اتزة، كيبان ليا أبنه هديك 

ومن هنا السيدة الوزيرة، كنلتمسو منكم التعميم دايل االستفادة 
دايل املواطن ن من املاء الصاحل الشرب، على مجيع أراضي اململكة، 

جة للماء تاوعلى سبيل املثال هناك بعض اجلماعات اللي هي حم
وهو سبب االحتجاجات، مجاعة الزراردة، مجاعة بوشفاعة، 
مجاعات أخرى إبقليم اتزة. وهنا كنتلتمسو منكم مرة أخرى ابش 
تعملو على أنه يكون توفري املاء على مدار الوقت وجتاوزاحللول 

 .الظرفية والوقتية
 :السيد رئيس اجللسة

؟ رشكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخ
 .تفضل السيد النائب، فريق العدالة والتنمية

 بوغضن: إبراهيم النائب السيد
 شكرا السيد الوزير،

دايل املاء، السيدة الوزيرة هاذ القضية دايل التعميم 
، أان بايت نذكرها أبن إقليم تيزنيت ما %22هضرت على 
دوار يف إقليم تيزنيت غري  028. حاليا كاين %81واصلش ل 

مربوط ن ابملاء الصاحل للشرب، من مجيع اجلماعات تقريبا: مجاعة 
بونعمان، سيدي بوعبديل، الساحل، الركادة، اتفراوت، أنزي مجيع 
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مجاعات اإلقليم غري يعين تعاين من هاذ املشكل هذا، هذا املشكل 
 دوار؛  028األول 

املشكل الثاين، حىت الدواوير املربوطة ابملاء الصاحل 
 اين من اإلنقطاعات املتكررة، أحياان تتوصل التسرابتللشرب تتع

 .دايل املاء يف العامل القروي شهور
  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ 
 .إذن السيدة كاتبة الدولة

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :اء املكلفة ابملاءالتجهيز والنقل واللوجستيك وامل

 السيد الرئيس،
 السادة النواب احملرتمون،

غري خاصنا نعرفو مجيع أبننا اآلن بصدد تدبري ندرة، ندرة 
املياه يف إطار تدبري ضعف التساقطات أو العجز املسجل على 
مستوى التساقطات املطرية يف السن ن األخرية. طبيعي جدا أنه 

اانت ن اللي كتعرف فيضتكون اضطراابت، راه يف بعض البلدا
وأمطار طوفانية راه فيها اآلن إنقطاعات. ولكن اللي أساسي هو 
أن كاين حلول، كاين حلول ويف بعض األحيان كنضطرو أننا 
نعبأو موارد مائية جوفية إضافية ونستبقو الزمن وحنفرو اآلابر 
وجنهزوها ونطلبو من السلطات يف بعض األحيان تزود بعض 

صهرجيية إىل آخره... خاص يكون واحد النوع  املداشر بشاحنات
دايل التعاون وواحد النوعد دايل التنسيق ما ب ن اجلميع ويف إطار 
تدبري الندرة وتدبري اجلفاف اللي كتعرفو بالدان، نتمىن من هللا 
سبحانه وتعاىل أنه يرمحنا يف القريب العاجل شكرا لكم السادة 

 . النواب
  :السيد رئيس اجللسة

آخر سؤال يف هذا القطاع وهو سؤال آين عن  شكرا،
مآل إجناز مشروع السد على واد أغريس للسيدات والسادة النواب 

 احملرتم ن عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم
 .السي عدي

 :النائب السيد عدي بوعرفة
 شكرا السيد الرئيس،

 ودية اليتالسيدة كاتبة الدولة، واد أغريس من أهم األ
خترتق إقليم الراشدية، حينما تكون السنة ممطرة محولته تصل بعض 
خلطرات سبعة دايل املرات، املاء يضيع يف صحراء اجلزائر، بلاة 

 واضحة واش غيكون الربا  وال مااديش يكون؟
 السيد رئيس اجللسة:

 .شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة تفضلي
فيالل، كاتبة الدولة لدى وزير السيدة شرفات اليدري ا

 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء
 شكرا السيد النائب احملرتم، 

نباي قبل ما نقولك واش لاة واضحة، نباي أنكد أبن 
من اإلستثمار  % 81هاذ املنطقة استثمران فيها الكثري جدا تقريبا 

رب منشأة ة عرف أكوجهت ملنطقة اجلنوب الشرقي وإقليم الراشديت
مائية اللي هو سد قدوسة على مستوى إقليم بودنيب واللي غيطى 
واحد الدفعة قوية لإلستثمار الفالحي ابملنطقة، ابإلضافة إىل 
سدود متوسطة وصارية وسدود تلية أخرى. هاذ السد اللي حتدثي 
عليه على مستوى واد أغريس هو سد ابلفعل مربمج على مستوى 

للماء، ولكن خاصنا نعرفو أبن الدراسات اآلن املخطط الوطين 
 التقنية أثبتت أبن الطبيعة اجليولوجية هلاذ السد مكونة من الكالكري
اللي فيه جتوفات ومكونة من اجلبس يعين ما ميكناش احنا جنيو 
ونبنيوا سد خاصنا تربة صحيحة اللي حتمل الثقل دايل هاذ املنشأة 

 ابش يبحث على حماور أخرىاملائية. طلبا من مكتب الدراسات 
ابش نشوفو املوقع املؤهل أنه حيتاضن هاذ السد، ولكن هو مربمج 
إذا ما ثبت تقنيا أنه لن يشكل خطر على الساكنة، ما ميكناش 
نبنيو سد وال يعمر ويكون يعين عندو خطر على الساكنة املتواجدة 



 

 

 

 
 -7102أبريل دورة  –مداوالت جملس النواب 

 

34 

قبل  و  ابلسافلة ألن هاذ املسألة ما فيهاش اللعب فيها السالمة أوال
 .كل شيء، شكرا لكم السيد النائب

 السيد رئيس اجللسة:
 .شكرا، السيد النائب تفضلوا التعقيب

 :النائب السيد عدي بوعرفة
اخلطاب  20التاريخ يسجل ألن للتاريخ ذاكرة، أبريل 

التارخيي للملك الراحل احلسن الثاين يف الراشدية، قال أبن من 
ل سد احلسن الداخل على بعد ما غادي نساليو من اإلجناز داي

واد زيز غنديرو مباشرة سد دايل أغريس، وكان اإلكتتاب دايل 
املااربة آنداك جبو  فرنك فقوالب دايل السكر، اإلكتتاب دايل 
املااربة آنذاك، وابلتايل حنن نتفهم قساوة الطبيعة يف مناخها 
وتضاريسها وتقلباهتا، ال نتفهم هاذ القساوة دايل احلكومة على 

اك اإلقليم، ربعة دايل األودية ابلفعل كاين برا  على قدوسة هد
دايل الكري وكاين احلسن الداخل على القضية دايل زيز ولكن  
كاين الفضيحة الكبرية اللي كاين دايل السد دايل تيمقيت، وأبنه 
جيب فتح حتقيق يف هداك السد، أغريس ألن اإلعتمادات املالية 

سنة بينات أبنه هذاك  41هاذي موجودة والدراسة اللي ديارت 
ابلفعل ماشي صاحل والش كتعاودو الدراسة دااب؟ مبعىن آخر هناك 
مؤامرة على هاديك املنطقة، هاديك املنطقة عرفات سنوات 
الرصاص، هاديك املنطقة عرفات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، كاين 
 جرب الضرر الفردي أكيد ولكن جيب جرب الضرر اجلماعي...

 :يس اجللسةالسيد رئ
شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس 

 .هناك تعقيب إضايف، السيدة كاتبة الدولة تفضلي
السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 

 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء
ة مالسيد النائب احملرتم، أنقوهلا لك ابلعامية املاربية حشو 

عليك تقول مؤامرة، حشومة عليك، ألن املنطقة اللي استثمرت 
د املرات  2سنوات،  0فيها هي منطقة اجلنوب الشرقي طيلة 

كلها يف منطقة   2د السدود على  0اتنقلت هلا السيد احملرتم، و
اجلنوب الشرقي ابعرتاف السادة النواب وابعرتاف الناس اللي  

 .وابعرتاف العمالكانوا موجودين وابعرتاف السلطات 
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا وبذلك السيد النائب 
انتهينا السيد النائب ما عندكمش الكلمة.. نشكر السيدة كاتبة 
الدولة على حسن مسامهتكم يف هاذ اجللسة. وننتقل إىل قطاع 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية.. السيد النائب، السيد النائب هللا
جيازيك خبري.. ننتقل إىل.. اإلخوة السادة النواب، السيد رئيس 
فريق العدالة والتنمية.. السي عدي هللا خيليك هاذ النقاشات 

 الثنائية ما عندان ما نديرو هبا. 
ننتقل إىل قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، السؤال 

واب نحول الرتاجع عدد مدارس التعليم العتيق للسادة والسيدات ال
ل احملرتم ن من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب تفض

 .بطرح السؤال
 :النائب السيد حممد احلرفاوي

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، ابلرغم من الدور الكبري اللي كتقوم به 
ه مدارس التعليم العتيق يف متك ن التالميذ والطلبة املستفيدين من

كتاب هللا واكتساب العلوم الشرعية، فإن عدد من اإلتقان حلفظ  
 .هاذ املدارس يف تراجع
 :السيد رئيس اجللسة

امسح ليا السيد النائب، نوع من اهلدوء يف القاعة من 
فضلكم، شيء من اهلدوء خاصنا نستمعو لبعضياتنا.. أعد 

 .السؤال السيد النائب يتعاود التوقيت، تفضل السيد النائب
 احلرفاوي:النائب السيد حممد 

 شكرا السيد الرئيس، 
إذن السيد الوزير احملرتم، ابلرغم قلنا من الدور الكبري اللي  
كتقوم به مدارس التعليم العتيق يف متك ن التالميذ والطلبة 
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املستفيدين منه يف إتقان حلفظ كتاب هللا واكتساب العلوم 
الشرعية، فإن عدد هاذ املدارس يف تراجع. لذا نسائلكم السيد 
الوزير احملرتم، على أسباب هذا الرتاجع، وخطة الوزارة لدعم وتقوية 

 .هذا النوع من التعليم، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير
 السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
 السيد الرئيس،

 السيدات النائبات،
 رتمون،السادة النواب احمل

م أشكر السيد النائب احملرتم على سؤاله، فيما يتعلق بتعلي
القرآن الكرمي ال يرتاجع بل هو يزداد ويتضاعف كل سنة يف حيث 

 مئات اآلالف من التالميذ يوجدون يف الكتاتيب القرآنية. 
فيما يتعلق ابلتعليم العتيق، الظهري الشريف الذي نص 

مبعىن أن  ملدارس وتعيينها،على إعادة هيكلته ينص على ترتيب ا
مدرسة التعليم العتيق هي املدرسة االبتدائية أو اإلعدادية أو 
الثانوية اللي كطبق الربانمج وعندها الوسائل. عدد من هاذ 
املدارس ليس عندها وسائل إلدما  الربامج، الوزارة صنفتها  
 كتاتيب قرآنية.. ومع ذلك فعدد التالميذ يف التعليم العتيق ما ب ن

ألف اآلن  02ألف يعين تقريبا  02ألف أو 02كان   7107
ألف مبعىن عدد التالميذ الطلبة يف اإلعدادي واالبتدائي  07

 .والثانوي ازداد تقريبا ابلضعف، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، التعقيب
 :النائب السيد حممد توفلة

 شكرا السيد الوزير،
يما خيص إنقاص أو تراجع عدد املؤسسات واملدارس ف 

العتيقة، هذا أمر ب ن للعيان من خالل تفحصنا لإلحصائيات من 

، أي إنقاص 784مؤسسة إىل  422إىل اليوم يعين من  7107
لعدد املدارس العتيقة ميكن اعتباره حرماان ألبناء وبنات عدد كبري 

نوع من سكت هبذا الومتزايد من األسر املاربية اليت اختارت ومت
التعليم، ألسباب إجتماعية ومادية واختيارات فكرية، ميكن اعتبار  
كما قلت حرماان هلا من حق التعليم. وإذا أضفنا إىل هذا الدور 

لديين املتميز الذي يقوم به التعليم العتيق يف حتص ن وتوطيد العمق ا
ملبنية على اوالوطين األصيل هلوية األمة ونشر قيم وتعاليم اإلسالم 

، فإن أمر أتهيل هذا القطاع والزايدة من عدد واالعتدالالوسطية 
 ...هذه املؤسسات وأتهيليها على مستوى البنية

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ 

 .تفضل ،االستقاليلتعقيب إضايف للفريق 
 :النائب السيد حممد اد موسى

 السيد الرئيس،
 سيد الوزير،ال

يف نفس التوجه، نظرا للبعد الروحي الذي تؤديه هذه 
املدارس العتيقة وكذلك خلرجيي واحد اجملموعة من حفظة القرآن. 
أسائل السيد الوزير، عن مآل ومصري املدرسة الذي قام بوضع 
حجر أساسها إبقليم احلوز منذ مدة، ما يعين مصريها ومآهلا 

ضور شخصيات من السودان لسنوات وخصص هلا غالف مايل حب
وموريطانيا ومن البحرين، ما مآل هذه املدرسة يف مجاعة موالي 

 .ابراهيم، أسائلكم السيد الوزير احملرتم؟ وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ 
 .السيد الوزير تفضل

 ة:يالسيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالم
أظن أنين شرحت أن هذه املدارس مل يقع فيها ال تراجع، 
هلا يف العدد وال يف املضمون، هنالك إعادة هيكلة والتصنيف 

 . وهذا كل ما هنالك شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول إنصاف مؤطرات 

اب لنو حمو األمية املتعاقدات مع وزارتكم، للسيدات والسادة ا
 .احملرتم ن فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة مشكورة

 :النائبة السيدة جنية لطفي
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن الوضعية املالية واإلدارية 
واإلجتماعية ملؤطرات حمو األمية املتعاقدات مع وزارتكم املوقرة، 

قيم ن الديني ن يف اخلار  وكذلك هذا داخل املارب وكذلك ال
الذين يقومون بعمل جبار من أجل تثبيت هوية املااربة خار  

 .بالدهم. وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير
 :السيد أمحد التوفيق، وزير االوقاف والشؤون اإلسالمية

 السيد الرئيس،
 السادة والسيدات النواب والنائبات،

 سيدة احملرتمة السيدة النائبة،ال
شكرا على سؤالك، يتلقى مؤطرو حماربة األمية تعويضا 
يف إطار الساعات اإلضافية املنصوص عليها يف الظهري الشريف 
احملدث للربانمج والقرارات املتخذة لتطبيقه. وهذه الوضعية ال 
ختول ال صفة موظف وال صفة عون وال أي وضعية أخرى، فهي 

 ساس التعاقد ومبقتضى الظهري الشريف املذكور. واضحة يف أ
وحيث أن هذا الربانمج جيري يف املساجد، فإن الوزارة 
حترص على أن ال تشعر أي جهة أبن العمل فيه ميكن أن يكون 
مرتبطا بتأثري مهما كان داخل املساجد. ومع ذلك فان الوزارة 

ومل  تاحتفظت جبميع املؤطرين الذين شاركوا حىت يف االنتخااب
دخلوا يف أعضاء اجملالس، وهذا فيه إجابة  2ينجحوا، ما عدا 

 .على الشق الثاين من السؤال الذي طرحتموه وشكرا
 

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، التعقيب للسيدة النائبة تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة نزهة اليزيدي
 عالسيد الوزير، تعرض مؤطرات حمو األمية املتعاقدات م

وزارتكم على عالت شروط التعاقد، هلكذا تعسف يضرب 
السياسة الشالية التعاقدية يف الصميم. السيد الوزير، املذكرة 
املؤطرة للفعل الالدستوري لوزارتكم، ال تناقض فقط احلقوق 

، 7100اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية اليت كفلها دستور 
لسياسية شجيع املشاركة ابل تناقض جمهودات الدولة الساعية إىل ت

عموما، ولدى فئة النساء على وجه اخلصوص، بل تناقض مقررات 
 .حمو األمية احلاضة على تعزيز املشاركة السياسية

السيد الوزير، هذه سابقة إذا مل تعاجل ويتم إجياد حل هلا 
وإعادة اإلعتبار هلاذ الفئة ستؤسس لعرف مينع مبوجبه على كل 

كثلة مهمة من املواطن ن من مزاولة حقوقه من له متاس أتطريي ب
السياسية كاألساتذة ال قدر هللا وخاصة املتعاقدون وغريهم كثري. 
حنن نتفهم على أنه ال جيب استاالل دور العبادة للدعاية السياسية 

 ...ولكنهما موضوعان خمتلفان وال
 :السيد رئيس اجللسة

ناك ه شكرا السيدة النائبة، شكرا استنفدمت الوقت. هل
 .من تعقيب إضايف؟ ليس هناك تعقيب، السيد الوزير تفضلوا

 :السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 السيد الرئيس احملرتم،

تكلمت على واحد القانون اللي كيضبط واحد الوضعية، 
 .ما عدا ذلك يعين ال أستطيع أن أتكلم فيه

 :السيد رئس اجللسة
السؤال املوايل حول تقييم جمهودات  شكرا السيد الوزير،

الوزارة للنهوض بوضعية األئمة والقيم ن الديني ن للسيدات 
د والسادة النواب احملرتم ن عن فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السي

 .النائب بن إبراهيم مرحبا تفضل
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 :النائب السيد عزيز بن ابراهيم
 .مرحبا بك

 شكرا السيد الرئيس،
هوض ، نسائلكم عن تدابري وزارتكم للناحملرتمالسيد الوزير 

أبوضاع األئمة والقيم ن الديني ن، كما نسائلكم عن مربرات تزايد 
 حاالت التوقيف يف حقهم؟

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 السيد الرئيس،

 لنواب احملرتمون،السيدات النائبات السادة ا
الشكر للسيد النائب احملرتم، حنن مجيعا، مجيعا مشتالون 
منشالون ومشاولون ومشتالون ابستمرار ابلوضعية املادية للقيم ن 

درهم ابلنسبة  0011الديني ن، هلم مكافآت شهرية قدرها األدىن 
للذين يتلقون مكافآت من اجلماعات أو من احملسن ن، يستفيدون 

 744ية كاملة تشمل جمموع القيم ن وذويهم: من تاطية صح
من األئمة هلم سكن وظيفي، يتلقون تعويضا عن  %41ألف، 

اخلطابة واألذان، يتلقون تعويضا عن التكوين مرت ن يف الشهر، 
يبحث هلم، نبحث هلم عن املزيد على صعيد ميزانية الدولة وعلى 

 أصعدة أخرى.
الل اإلختالتوقيفات اليت تشريون إليها انجتة عن 

من الظهري  2و 8و 2ابإللتزامات املنصوص عليها يف املواد 
إماما وخطيبا  02الشريف املنظم ملهام القيم ن الديني ن، مت عزل 

ابلنشاط  2ابلتزوير،  2حاالت تتعلق ابملروءة،  2ألف،  27من 
املخل ابلثوابت، وكل منها تكليف معلل ومبلغ بطرق إدارية 

 .شكرا
 :سةالسيد رئيس اجلل

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب، السيد النائب تفضل
 

 السيد نور الدين قرابل:النائب 
 شكرا السيد الرئيس،

الشأن الديين يف املارب عرف واحد التطور، واصبح 
مدرسة يقتدى به داخليا وخارجيا. لكن النقطة السوداء هي 
 املكافآت اللي تكلمتو عليها السيد الوزير فيما يتعلق ابإلخوان

درهم  211دايلنا القيم ن الدين ن، واحنا متفق ن معاك، ب ن 
درهم هذا ال يعقل. اليوم عندان انس عندهم املاسرت،  7211و

عندهم الدكتوراه، عندهم اإلجازة، انس عندهم العاملية قدميا، أان 
تنقول لك السيد الوزير، احنا متفق ن معاك، غتقول لنا الفلوس 

، دير un bureau d'étudesرما كاينينش، ولكن فكر، دي
شي اقرتاح، جيبو لينا هنااي واحنا غادي نكون معاك، ألن هاذ 
الناس حافظ ن اجلانب الروحي دايل املااربة مجيعا، هاذ الناس 
تيعلموان القيم، هاذ الناس من القيم هو العدل، العدل نطبقو أوال 
ن يعلى هاذ الناس، أان تدياكرت مع انس يف كندا وقالوا يل كا

واحد العائد دايل الضريبة كيتعطى لرجل الدين، سواء كان يهوداي 
ألف درهم  02أو كان نصرانيا أو كان مسلما، تيوصل حىت ل 

ماربية. ال السيد الوزير، يعين، جيب أن تفكروا وتديرو جلان 
وتقدمو لنا اقرتاح، كانوا انس فئات عندان هنا وعندهم مشاكل 

اذي حكومي يف إطار يعين تعبوي، ه مالية، ومت التفكري يف إطار
قضية، قضية دايل املااربة كلهم مجيعا، وسنكون معك ومجيع 

 .النواب غادي يصوتوا على هاذ الشي اللي تتقول
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ 
 .السيدة النائبة الفريق اإلستقاليل

 :خدجية رضواين النائبة السيدة 
 شكرا السيد الرئيس،
ال يسعين إال أدافع عن األئمة أو القيم ن ، السيد الوزير

ي الديني ن وابخلصوص يف العامل القروي واملناطق النائية اجلبلية الل
 هي يعين فيها واحد الساكنة اللي هي هشة وفقرية. 
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السيد الوزير، خاصكم تعرفو أبن اإلمام يف املنطقة اجلبلية 
ي  دايل هاذ الساكنة إيال شفنا قيمة التعويض الل هو يعين يف رمحة

درهم وهذا يعين آش غيقضي ليه يف االستقرار  0011كتعطى لو 
دايلو املادي والنفسي، ابلتايل كنطالبو إىل رفع هاذ التعويضات 
هلاذ الفئة على األقل إىل املستوى األدىن لألجور. السيد الوزير،  

رط كذلك تراجع واحد كاين جمموعة من االختالالت هاذ الش
النسبة اللي هي كبرية، كنالحظو كذلك أبن النوبة اللي كان  

 كيتعتمد عليها...
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ 
 .السيد الوزير اجلواب دايلكم

 السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
 ه هو أننا متفقون على أن هذه الفئةالذي ميكن أن أضيف

ينباي أن تصل مكافآهتا إىل ما هو يعين مناسب ومعقول. وهذا 
زم يعين جنتهد فيه وحنقق فيه مكتسبات يف اجتاهات متعددة وبلوا

متعددة يف كل سنة وحنن ماضون يف ذلك، يعين هاذ املسألة ما 
 .نتزايدوش فيها هنائيا فاحنا متفق ن فيها

 :اجللسةالسيد رئيس 
شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة. ومنر مباشرة إىل قطاع اخلارجية والتعاون الدويل، سؤال 
على اجملهود الدبلوماسي احلكومي خبصوص قضيتنا الوطنية 
للسيدات والسادة النواب احملرتم ن من فريق العدالة والتنمية، 

 .السؤالفلتتفضل السيدة النائبة مشكورة لطرح 
 النائبة السيدة حياة سكيحيل:

 شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة، يعد اجملهود الدبلوماسي احلكومي من ب ن 
املرتكزات األساسية للدفاع عن القضية الوطنية، وابلنظر إىل أن 
الظرفية احلالية تتطلب بذل املزيد من اجلهود من أجل حشد الدعم 

ية الوزيرة، ما هي احلصيلة الدبلوماسالدويل. لذا نسائلكم السيدة 

للحكومة املوجهة للدفاع عن قضية الصحراء؟ وما هو برانمج 
وزارتكم لتعزيز موقف املارب على املستوى الدويل ابخلصوص 

 .وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضلي السيدة كاتبة الدولة
ارجية ر الشؤون اخلالسيدة مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزي

 والتعاون الدويل:
 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة احملرتمة، تنشكرك على هاذ السؤال إمنا  
كيصعب عليا يف الوقت احملدد أنين نتناول مجيع املسائل اللي مت 

 دايل النقط أساسية:  0حتقيقها. فيمكن ليا خنتزهلا يف 
ألم ن العام دايل ا ابلنسبة للنقطة األوىل: تتعترب هو تقرير

اللي ابلرغم أننا ما متفقينش يف مجيع املسائل اللي  7102أبريل 
تشارت فيه إمنا تنعتربو أنه كان موضوعي إىل حد ما وجاب 

 جمموعة دايل اإلشارات اللي هي إجيابية ابلنسبة للمارب؛
دايل جملس األمن  70.20النقطة الثانية: هي القرار 

ى املكتسبات دايل املارب واللي اللي يف احلقيقة حافظ عل
دايل النقط عاواتين غنشري ليها: التأكيد على أولوية  4أساساها 

املبادرة املاربية للحكم الذايت، التفاوض كطريقة وحيدة، البعد 
اإلقليمي للنزاع املفتعل ومسؤولية دول اجلوار اإلشارة فيها للجزائر 

 تيندوف.  إلجياد حل هنائي، وأمهية وضرورة إحصاء سكان
أما فيما خيص تعزيز هاذ املوقف اإلجيايب فهناك: تقوية 
ودعم مبادرة احلكم الذايت سواء يف األوساط الدولية أو الوطنية، 
متابعة اسرتاتيجية سحب االعرتافات ألن هاذي حىت هي من ب ن 
النقط اللي خاصين نشري هلا أننا استطعنا يعين فهاذ السنة سحب 

وي، اثلثا دعم جهود األم ن العام يف إعادة االعرتاف دايل ماال
إطالق املسلسل السياسي، مواجهة مناورات اجلزائر يف جل 
احملافل، االعتماد على الدبلوماسية املوازية خاصة الربملانية يف 
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الدول اإلفريقية وأمريكا الالتينية، ورفض إقحام أي منظمة إقليمية 
 .كرااملتحدة، وش يف تدبري ملف الصحراء من غري يعين األمم

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة كاتبة الدولة، التعقيب السيدة النائبة، 

 .السيد النائب تفضل
 :النائب السيد عايل الرزمة

 السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة، نشكركم على جوابكم وعلى اجملهودات 
اليت تبذلوهنا منذ توليكم هذه املسؤولية. السيدة الوزيرة، لقد 

ا دت بالدان قفزة نوعية يف اجملهودات الدبلوماسية لصاحل قضيتنشه
الوطنية، وخصوصا بعد عودة بالدان إىل االحتاد اإلفريقي والزايرات 
املتتالية لصاحب اجلاللة نصره هللا إىل العديد من الدول واجملهود 
 .احلكومي املتواصل وخصوصا على مستوى تفعيل اتفاقية الشراكة

 احملرتمة، كل هذا اجملهود يتم يف إطار نقص السيدة الوزيرة
يف األطر واملوارد البشرية الكفأة، لذلك ندعوكم السيدة الوزيرة إىل 
إيالء كامل عنايتكم ورعايتكم لتعزيز املوارد البشرية ابألطر الكفأة 

 واملؤهلة والقادرة على أن ترافع عن وحدتنا الرتابية...
  :السيد رئيس اجللسة
النائب، هل هناك من تعقيب إضايف؟ شكرا السيد 

 تفضلي السيدة كاتبة الدولة.
مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية السيدة 

 والتعاون الدويل:
السيد النائب احملرتم، ابلفعل هذا ورش مفتوح فيما خيص 
تعزيز املوارد البشرية وهناك يعين عمل متواصل لتعزيز مجيع 

ليات ابملوارد الضرورية، هناك كذلك محالت السفارات والقنص
 للتكوين اللي فيما خيص القضااي الوطنية. شكرا.

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا انتهى الوقت، منر إىل السؤال املوايل سؤال عن 
اإلرتقاء أبداء السفارات والقنصليات املاربية للسيدات والسادة 

ضل السيدة فلتتفالنواب احملرتم ن من فريق التجمع الدستوري، 
 .النائبة بطرح السؤال

 :النائبة السيدة خدجية الزايين
 السيد الرئيس،

 السيداتن والسادة الوزراء،
 السادة والسيدات النواب احملرتمون،

نسائلكم السيدة الوزيرة احملرتمة، عن اإلجراءات والتدابري 
احلكومية املتخذة لإلرتقاء أبداء السفارات والقنصليات للقيام 

 .وجهها األكمل جتاه مااربة العامل وشكراب
  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيدة كاتبة الدولة تفضلي
مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية السيدة 

 والتعاون الدويل:
فيما خيص اإلجراءات احلكومية للرفع من أداء السفارات 

للي  ليها: األوىل انقط اللي حىت هي غنشري 4والقنصليات فهناك 
اعتمدان هي القرب من املرتفق ن، حيث مت توسيع شبكات 

دايل  8القنصليات والسفارات ويف السنة األخرية مت إحداث 
 السفارات جدد وقنصلية؛ 

واثين نقطة هي حتس ن ظروف العمل واإلستقبال، فهذا  
كذلك ورش مهم اللي يف إطار هاذ امليزانية فهاذ السنة مت رصدوا 

مركز قنصلي ابش يكون تيستوجب جلميع  07ش يتم تايري اب
 01املعايري األساسية حلسن اإلستقبال، كذلك إضافة إىل

 قنصليات اللي غتم إعادة التأهيل دايهلا؛ 
حتس ن اخلدمات كما كتعلمو أبنه هاذي مسألة ضرورية 
وهي كتعتمد ابلعنصر البشري، وهنا كذلك جمموعة هناك آلة 

لعنصر البشري وكذلك إعادة اإلنتشار، ابإلضافة لعقلنة تدبري ا
إىل برامج التكوين اللي هي كتكون تكوين مستمر كتهم مجيع 
األطر مبا فيهم املسؤول ن، إضافة إىل وضع يعين خليات للمداومة 

 ابش تكون هناك خدمات متوفرة. 
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وملا كنتكلمو على أداء السفارات والقنصليات فكذلك 
، نباي نشري كذلك أن هناك خطة عمل هناك العمل الدبلوماسي

حمكمة اللي كتضبط األولوايت ابش يكون السفارات عندها 
 .النجاعة الكاملة ابش تقوم ابألداء دايل العمل دايهلا شكرا

 السيد رئيس اجللسة:
 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة خدجية الزايين
 شكرا السيدة الوزيرة، 
أكد  7102أنه يف خطاب العرش دايل  نعلم مجيعا

صاحب اجلاللة نصره هللا، على ضرورة حتس ن التواصل وجتويد 
اخلدمات والتعامل اجليد وتقريب اخلدمات للجالية املاربية املقيمة 
ابخلار ، إذ ننوه ابلعمل اجلبار الذي تقوم به هذه اجلالية، إذ ال 

 ن املنظومتميكن أن ننكر أهنا تقوم بدور حيوي فيما خيص 
اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدان، كما كذلك ال ميكن أن ننكر 
الدور اهلام واجملهودات اجلبارة اللي قامت هبا احلكومة السابقة 
فيما خيص ملفات التعامل والتعاطي مع ملفات شائكة وكذلك 
التفاعل اجليد مع قضااي والتظلمات والشكاايت املقدمة من طرف 

ع نؤكد اليوم أكثر من أي وقت مضى يف فريق التجمجاليتنا إال أنه 
 الدستوري على ضرورة جناعة السبل...

 السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ ليس 
 .هناك تعقيب إضايف، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة يف بضع ثواين

ية جمونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلار السيدة 
 والتعاون الدويل:

السيدة النائبة احملرتمة، ابلفعل ما أشرمت إليه أبنه منذ 
هناك جمموعة دايل التدابري  7102خطاب صاحب اجلاللة، يف 

اللي مت اختاذها فيما خيص حتس ن اإلستقبال وكذلك يعين اعتماد 
نظم معلوماتية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية وهادي كانت له واحد 

 .إجيابيةاألثر جد 

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة كاتبة الدولة وأنيت على ختم هذا امللف 
شكرا لكم على حسن مسامهتكم. وننتقل إىل آخر قطاع وهو 
القطاع املكلف ابملااربة املقيم ن ابخلار  وشؤون اهلجرة، سؤال 
عن معاانة املااربة بدول املهجر للسيدات والسادة النواب احملرتم ن 

  .فريق التجمع الدستوري، فليتفضل السيد النائب مشكورامن 
 :النائب السيد حممد انصر

 شكرا السيد الرئيس،
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيد الوزير، إشكالية اجلالية املاربية أبورواب والعامل 
عويصة جدا وتتطلب منكم جمهودات مضاعفة وأخص ابلذكر 

ا اليت ال نيا، خصوصا منطقة مورسيهنا معاانة اجلالية املاربية إبسبا
زالت جاليتنا هناك تنتظر بفارغ الصرب إخرا  قنصلية هبا ألزيد من 

سنة علما أن قرار إحداثها صدر ابجلريدة الرمسية. السيد  71
الوزير، اجلالية املاربية اإلسبانية تنتظر منكم زايرة ميدانية 

يف  مستعجلة، فرغم ظروفها الصعبة فهي تساهم بشكل كبري
 التنمية اإلقتصادية جلهة الشرق وتنتظر منكم التفاتة كجميع الوزراء
الذين تعاقبوا غيبوا زايرهتم إىل إسبانيا واإلنصات إىل مهوم 
وإنشااالت هؤالء املااربة الذين يعانون من إرث ارتفاع حدة امليز 
العنصري، التعرض للطرد التعسفي يف غياب أي تدخل لوزارة 

ة، التعرض لارامات مالية وقاسية ابلنسبة لرخصة الشؤون اخلارجي
السياقة اليت ترفض السلطات اإلسبانية تايريها وغرامات تتعلق 

 ابلدعم االجتماعي. 
السيد الوزير، جاليتنا إبسبانيا تنتظر منكم تدخال قواي 
لرفع احليف عنها وإنصافها والعمل على تنفيذ ما التزمت به 

لعاشرة املاربية مبناسبة انعقاد الدورة ا احلكومة اإلسبانية لنظريهتا
 4للقمة املاربية اإلسبانية اليت ترأسها رئيس حكوميت البلدين يف 

. السيد الوزير، ما أنتم فاعلون لرفع املعاانة عن 7107أكتوبر 
 .جاليتنا بداير املهجر وخصوصا إبسبانيا؟ وشكرا
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  :السيد رئيس اجللسة
 د الوزير.شكرا السيد النائب، اجلواب السي

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

شكرا السيد النائب احملرتم على سؤالكم، فيما خيص 
اجلواب بشكل عملي، بطبيعة احلال هناك معاانة كيتعرضو ليها 

 اإلجراءات اختذت: ومشاكل عديدة مااربة العامل. جمموعة من 
أوال: هناك نظام املساعدة القانونية اللي كيعين أن 
جمموعة من القنصليات والسفارات وقعات اتفاقية مع جمموعة من 
مكاتب حماماة يف اخلار ، اللي كديير املواكبة واملتابعة حينما  
كيتعرض أي ماريب يف اخلار  لبعض معاانته ومشاكله وغنعطي 

يف إيطالية،  2يف إسبانيا،  2اتفاقية منها  72لأرقام، اآلن وصلنا 
يف فرنسا، وحدة يف البحرين، األردن سلطنة عمان، مايل،  4

 هولندا واجلزائر وتونس؛
اثنيا: كاينة هناك واحد البنية خاصة ابستقبال مااربة 

 اخلار  من ن كيجيو ابش يعرضو مشاكلهم؛
ايل داثلثا: كاينة واحد اخللية يف جمموعة من احملاكم 

 اململكة اللي كتلقا شكاايت مااربة اخلار ؛
رابعا: هناك دور مااربة اللي كاينة هنا يف املارب واللي 
هو واحد الفضاء كيستقبل جمموعة مااربة العامل اللي كيجيو وهي 
منوذجية كاين وحدة يف تيزنيت ووحدة يف بين مالل ووحدة يف 

املشاكل  جمموعة منالناظور، ابإلضافة إىل فيما خيص التعاطي مع 
 اخلاصة، فإذن هادي جمموعة من اآلليات، جو  احنا...

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، التعقيب تفضلوا السيد النائب.. 

دايلكم..  تو الوقتذم استنفالفريق االحتادي التوقيت كنظن أنك
لكم تو الوقت دايذندي أان هنا مؤشر على أنكم استنفإضايف ع
 .اثنية 02قيت اإلضايف.. تفضل عندكم يف التو 

 

 حممد املالحي:النائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،
نقدر عاليا اجملهودات اللي ديروها فهاذ ، السيد الوزير

اإلطار دايل اإلحصائيات فهاذ اجملال اجملال هذا واعطيتو واحد 
ل ايهذا. السيد الوزير، اللي باينا نضيفو هو واحد اإلشكالية د

املااربة اللي مها يف ليبيا واللي عندهم واحد اإلشكال اللي هو  
كبري وخطري واللي استعطفوا جباللة امللك، مث النقطة األخرى 
السيد الوزير هو فيما خيص إبتكار طرق جديدة يف التعامل وما 
يبقاش داك التعامل كالسيكي يكون تعامل تقين بواحد 

ب سبتة الوزير كاين طوابري يف اب إسرتاتيجية أخرى، مث هناك السيد
ألن ما هم هتريب معيشي وما ب ن الناس اللي مها كيجيو من 

دايل الساعات يف الطريق، هادو  2-2املهجر واللي كيبقاو 
 إشكاليات السيد الوزير...

  :السيد رئيس اجللسة
 شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ر اخلارجية لدى وزيالسيد عبد الكرمي بنعتيق الوزير املنتدب 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

فيما خيص مااربة ليبيا كاينة جلنة املتابعة واحنا بصدد 
وضع اللمسات األخرية دايهلا يف األايم القليلة وغنجيبو حلول 
عملية ابش حنلو هاذ اإلشكال هذا. إذن فيما خيص اآلليات احنا  

كن وبطبيعة احلال كاينة مشاكل كثرية، ول كنحاولو ناريو اآلليات
ميكن نقول لك يف قضية عبور وقع واحد التحوالت كبرية إجيابية، 
واللي كتخلي أننا نسامهو يف تقليل جمموعة من املعاانة. سبتة راه 
اجلميع السيد النائب كيعرف مشاكلها، ولكن كاين ممرات ومعابر 

هاذ  التعاطي مع أخرى اللي حدث فيها واحد التحول نوعي يف
 .املرحلة اخلاصة، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، آخر سؤال ابلنسبة هلذا القطاع وابلنسبة للجلسة 
السؤال ثالثون عن محاية األمالك العقارية للمااربة املقيم ن 
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ابخلار  للسيدات والسادة النواب احملرتم ن من فريق العدالة 
لسيد ل مشكورا. تفضل اوالتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤا

 .النائب
 :النائب السيد حممد عبد احلق

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، نسائلكم عن الشروط والضماانت اليت 
وضعتموها لتفعيل اإلتفاق اهلام الذي مت ب ن الوزارة الوصية 
وأطراف أخرى من أجل معاجلة اإلختالالت العقارية املتعلقة 

 . م ن ابخلار  وشكرا لكمأبمالك املااربة املقي
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير
السيد عبد الكرمي بنعتيق الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 

 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة
 شكرا السيد النائب، 

هاذي من ب ن املشاكل اللي كانت مطروحة واآلن كاينة 
احد املعاجلة اللي ميكن نقول لك أبهنا مقاربة جديدة نوعية. و 

ابلفعل وقعنا مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على واحد 
اإلتفاقية اللي من خالهلا الوكالة العقارية اشتالت بشكل جيد 
 وبشكل قوي وبشكل إسرتاتيجي أنه وضعت واحد

l'application  والداخلاللي كتسمح للمااربة يف اخلار   
يتابعوا عن بعد وضعية ممتلكاهتم العقارية. هاذ "حمافظيت" من بعد 
جمرد ما كيدخل أي ماريب وماربية معطيات دقيقة حول ممتلكاته 
ومن بعد ما كتم املوافقة عليها من طرف جمموعة من اخلرباء داخل 

أو كيتلقى بريد  SMS الوكالة. أي تايري وقع فيها تيتلقى إما
 ابلتايل كيسمح ليه أنه عن بعد يعرف وضعية العقارإلكرتوين و 

دايلو. هذا حتول كبري، حتول نوعي، وابلتايل غادي يدخل يف 
إطار إسرتاتيجية محاية املمتلكات دايل املااربة كانوا يف الداخل 

 .أواخلار ، وأساسا إخواننا يف اخلار  اللي كيكونو بعاد، شكرا
 

 :السيد رئيس اجللسة
 .زير، تعقيب السيد النائبشكرا السيد الو 

  :النائب السيد حممد الزوينت
السيد الوزير، هاذ اجملهودات اللي قمتو هبا وهاذ 
اإلجراءات اجلديدة اللي كتقوم هبا احلكومة من أجل مراقبة يعين 
املواطن ن، سواء يف الداخل أو اخلار  ألمالكهم من أجل محايتها 

دالة والتنمية  حنا يف فريق العومتابعة حتفيظها. لكن السيد الوزير، ا
كنا كنتابعو هاذ املوضوع حىت يف الوالية السابقة ومع احلكومة 
السابقة، جمموعة من اإلختالالت اللي واقعة لدى احملاكم اآلن، 
جمموعة من امللفات كتهم العديد من املواطن ن، خاصة املقيم ن 

ابش  ءاتابخلار . باينا احلكومة تعمل واحد اجملموعة من اإلجرا
تسرع ابحلل دايل هاذ امللفات وخاصة اللي فعال معروفة واللي 
فيها جمموعة من مافيات العقار، اللي إما ما متيوش اإلجراءات 
دايل البيع مع أصحاب العقار، إما أهنم ما سلميوش العقار 
ألصحاهبم، إما أنه كذلك يف األخري، سطاو سطو اتم على 

حلكومة ونريد من وزاراتكم أن تقوم العقار. وابلتايل احنا نريد ا
ابإلجراءات بشكل مستعجل من أجل التعجيل حبل هذه امللفات 

 .وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

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

السيد عبد الكرمي بنعتيق الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية 
 :بة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرةاملكلف ابملغار 

كما أشرت سابقا، احنا اآلن بصدد مقاربة جديدة 
غتعاطى مع مشاكل املستقبل. فيما خيص املشاكل القائمة حاليا 
واللي عندها عالقة قبل هاذ اإلتفاق اللي دران مع الوكالة الوطنية 
للمحافظة العقارية، احنا بصدد املتابعة بطبيعة احلال وكاينة 

 خليات اللي يف كل مكان يف املارب كتستقبل مااربة العامل.
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ش واحد املرحلة حتسيسية اب أان كنأكد أبنه غندخلو يف 
 حنسسو مااربة العامل أبهنم خصهم يدخلو هذا

l'application   وخصهم يدخلو "حمافظيت"؛ 
، غنديرو عملية حتسيسية كذلك مبشاركة مع الوكالة اثنيا

وابش   des insertionsارية ابش نديروالوطنية للمحافظة العق
 خنربو الناس وحنسسوهم؛ 

، غنبعثو دورايت للقناصلة والسفراء ابش أهنم اثلثا
 .يسامهو فهاذ عملية التحسيس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن مسامهتكم يف 

ة. جهذه اجللسة، وهبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدر 
 .شكرا.وننتقل بعد قليل للجلسة التشريعية شكرا للجميع

 
 
 


