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 واألربعني السادسةحمضر اجللسة 
 
 (.م4192 نونرب 94) ه9241 صفر 42 اإلثنني: التاريخ
جملس  رئيسل السادسالنائب  ،اشطييب ادريسالسيد : الرائسة
  النواب.
لساعة ابتداء من ا دقيقة مثانية عشرةساعات و ثالثة  :التوقيت

 .الثالثنيوالدقيقة  بعد الزواال الثالثة
 مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات جدول األعمال:

 التالية: احلكومية
  السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد

 ؛االجتماعي
 ؛كتابة الدولة املكلفة ابملاء 
  اإلدارة وابلوظيفةالوزارة املنتدبة املكلفة إبصالح 

 ؛العمومية
 ؛كتابة الدولة املكلفة ابإلسكان 
 املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع ةاملنتدب ةر الوزا 

 ؛املدين
 ؛املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة ةاملنتدب ةر الوزا 
 ؛األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 ؛الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 

 :رئيس اجللسة ،س اشطييبالسيد إدري
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 .افتتحت اجللسة

روع يف قبل الش قبل الشروع السيد الرئيس، السي بووانو..      
تتح هذه اجللسة املخصصة لألسئلة فم يفجدول األعمال، و 

الشفوية القطاعية، البد أن أغتم هذه الفرصة الساحنة ألتشرف 

شخصيا، ونيابة عن السيد رئيس جملس النواب، وأعضاء مكتب 
اجمللس، وكافة السيدات والسادة النواب احملرتمني، أبن أتقدم 

و  بووان ،إىل فريقنا الوطين لكرة القدم..أبصدق وأعمق التهاين 
كتسبق، أمتم من فضلكم السيد الرئيس.. السيد الرئيس من 
فضلكم، أمتم أبن أتقدم أبصدق وأعمق التهاين إىل فريقنا الوطين 

، من فضلكم السادة النواب، السادة النواب ..العبني ،لكرة القدم
من فضلكم لننصت لبعضنا البعض، أمتم، أبن أتقدم أبصدق 

وانخبا وطنيا  العبني ،لكرة القدم وأعمق التهاين إىل فريقنا الوطين
ملكية لكرة القدم على هذا املنجز الرايضي وأطرا ومسريين وجامعة 

 . 4192التارخيي الذي حققوه ابلتأهل إىل موندايل روسيا 
حيث شارك منتخبنا الوطين لكرة  9112فمنذ سنة 

لى كان ع  ،القدم يف موندايل فرنسا مشاركة مشرفة ال تنسى
سنة لكي حيقق هذا التتويج  41املغرب الرايضي أن يتنظر حوايل 

ة ويتشرف للمرة اخلامسة بتمثيل القارة اإلفريقي، القاري من جديد
يف كأس العام، والواقع أن هذا اإلجناز الكبري الباهر مل أيت من 
فراغ، لقد كان مثرة جهد وطين خالق دشنه جاللة امللك حممد 

ا هللا ونصره، برسالة توجيهية اترخيية حول واقعنالسادس حفظه 
الرايضي، واخنرطت فيه املكوانت الرايضية وغري الرايضية ابلفعل 
اجلاد والتخطيط احملكم، واألداء الفاعل، وهذا ما برز بوضوح يف 

 .النتائج الرايضية الكروية املشرفة والباعثة على الفرح واألمل
عب ضية، وعموم بنات وأبناء الشلقد استحقت مجاهريان الراي      

املغريب داخل الوطن وخارجه، هذا الفرح الكبري وهذه اهلدية 
الثمينة، وكان منتخبنا الوطين يف مستوى املسؤولية الرايضية، بل 
ارتقى العبون وأطر ومسؤولو النخبة الوطنية إىل مستوى املسؤولية 

ق، وكل لالوطنية، فاستحقوا بذلك كل هذا احلب، وكل هذا التع
 .هذا التقدير، وكل هذا اإللتفاف اجلماهريي التلقائي الكبري
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
من جديد، أدعوكم مجيعا إىل الوقوف وقفة حتية من جديد       
 ...للجميع شكر ،وتقدير
من فضلكم السيدات والسادة النواب احملرتمون، نلتقي جمددا       

من  911يف جلسة لألسئلة الشفوية وذلك طبقا للفصل 
الدستور، وعمال مبقتضيات النظام الداخلي جمللسنا املوقر، واليت 
يتضمن.. من فضلكم السيدات والسادة النواب لننصت بعضنا 

شفهيا موزعة  سؤاال 32البعض، واليت يتضمن جدول أعماهلا 
من النظام  921على قطاعات وزارية خمتلفة، واآلن وفق املادة 

الداخلي جمللس النواب، أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة 
 .املراسالت الواردة على الرائسة، فليتفضل مشكورا

 :السيد بولون السالك أمني اجمللس
 شكرا السيد الرئيس،

الت ئيس احلكومة ابملراستوصلت رائسة اجمللس من السيد ر       
 14ا يلي: نتائج اإلنتخاابت التشريعية اجلزئية ليوم مبخيربه 
مللء ثالث مقاعد شاغرة مبجلس النواب وهي   4192نونرب

 :كالتايل
السيد بلقاسم املري من حزب األصالة واملعاصرة برسم دائرة  -     
 أجناد؛-وجدة

رة برسم الدائ احجرية من احلزب اإلستقاليل السيد عمر -     
 أجناد؛-وجدة

السيد سعيد الزايدي من حزب التقدم واإلشرتاكية برسم  -     
 .دائرة بنسليمان

 451سؤاال شفواي و 419ب وتوصلت رائسة جملس النواب    
 .جوااب على أسئلة كتابية، شكرا 449و اكتابي  سؤاال

 
 
 

 :السيد رئيس اجللسة
 شكرا السيد األمني،

السيدات والسادة النواب احملرتمني، على أنه بداية أخرب       
ستعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على 

املتعلق إبحداث نظام املعاشات  11.95مشروع قانون رقم 
لفائدة فئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء، 

وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة  ،الذين يزاولون نشاطا خاصا
ته. كما أخربكم أن الرائسة توصلت برسالة من السيد الوزير ها

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، يطلب فيها السيد 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية إدراج األسئلة املدرجة إليه يف 

 .بداية اجللسة نظرا الرتباطه ابإللتزام مبهمة رمسية
ول، وهو قطاع األوقاف والشؤون إذن منر إىل القطاع األ      

اإلسالمية. السؤال األول يف هذا القطاع سؤال عن أتطري النساء 
الواعظات ابخلارج للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي هذا السؤال. تفضلي 

 .السيدة النائبة
 :النائبة السيدة لطيفة احلمود

 ير،السيد الوز 
حنن يف بلد كانت املرأة فيه سباقة إىل أتسيس أول وأقدم       

لى حب الوطن ع شءنعرف أمهية املرأة يف تربية النجامعة يف العامل، 
والدين السمح. واملرأة املغربية املهاجرة حتتاج اليوم إىل أتطري ديين 
خاص يف ظل تنامي ظاهرة التطرف والغلو الدينيني يف أوساط 

اب أصبحوا فريسة لالستقط أن الشباب والشاابت، ال سيما بعد
 .الداعشي

د الذا نسائلكم السيد الوزير، هل ينبغي اإلقتصار على إيف      
رمضان فقط؟ أال  بعثات الواعظات على قلتهن خالل شهر

ينبغي، أليس من الضروري إحاطة الواعظات بواقع اجلاليات 
وإتقاهنن اللغات األوروبية وخطاب حقوقي عام للتواصل مع بنات 
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اجليل الثاين والثالث والرابع؟ أال ينبغي اإلنفتاح على بنات جيل 
رة، ليت يفهمها شباب اهلجاهلجرة ألهنن يتقنون نفس اللغة ا

وكذلك يستطعن التاثري فيهن بشكل أكرب من خالل تكوينهن 
 وأتطريهن دينيا يف معهد حممد السادس لتكوين األئمة؟

السيد الوزير، حنن يف يف اهلجرة نعرف... لقد أصبح األمن       
 شكرا....الروحي ملغاربة العامل مهددا

 :السيد رئيس اجللسة
 .دة النائبة، السيد الوزير جوابكم السيد الوزيرشكرا السي      

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات النائبات احملرتمات،

 السادة النواب احملرتمون،
السيدة النائبة احملرتمة، أان متفق معك فيما قلته عن مكانه       

املرأة يف هذا البلد. واحلمد هلل يف هاذ الوقت وبرعاية سيدان أمري 
علق املؤمنني أعزه هللا، تعرفون ما هي املكانة اليت حتتلها املرأة فيما يت

دروس سواء ابلنسبة للواعظات أو ابلنسبة لل ،بتأطري الشأن الديين
احلسنية أو ابلنسبة للمرشدات اليت يبلغ عددهن اآلن ما يقرب 

معهد حممد السادس لتكوين األئمة  نمرشدة متخرجات م 211
 .واملرشدات

فيما يتعلق ابخلارج، حنن ال نتدخل مباشرة وإمنا نستجيب       
لطلبات اجلمعيات املؤطرة للمساجد، وهذه اجلمعيات يف أورواب 
 اابخلصوص منشغلة أوال ابلتأطري ابألئمة مث ابلوعاظ، ونتعاون معه

يف أن التأطري بدأ ابلنساء يف عدد  احلق معكونستجيب لطلباهتا و 
من مساجد اجلالية أبورواب، وكلما صدر أو إن صدر طلب يف 
هذا الباب فإن لدينا مرشدات هلن دراية ووعي مبا تفضلت به من 

 .وشكرا ،مؤهالت اإلرشاد يف هذا السياق
 

 :السيد رئيس اجللسة
هذا  الثاين يفهل هناك تعقيب إضايف؟ إذن منر للسؤال       

القطاع، سؤال عن تعثر مشاريع ترميم املساجد ببعض أقاليم 
اململكة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، فليتفضل مشكورا
 :النائب السيد ايدار أجنار

 السيد الرئيس،
 السادة النواب والسيدات النائبات،

 السادة الوزراء،
يل ما هو سبب التعثر دايل الرتميم دايل املساجد السؤال داي      

 .أبقاليم اململكة؟ وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      
 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

السيد النائب احملرتم شكرا لكم على سؤالكم، إن كان األمر       
، أما الرتميم املساجد املغلقة اكتقصدو   يتعلق ابلرتميم هذا شيء رمبا

و فيها يعين مع أن  241طبعا هنالك شي  مسجد أثري كنرّمم
الرتميم حلد اآلن راه ما بداش عندان التكوين املهين يف الرتميم، إال 
اآلن عاد بدات يعين أكادميية الفنون التقليدية يف مسجد احلسن 

م، ين دايل الرتميالثاين ألول مرة حدثت واحد أمسو دايل التكو 
وإال فالشركات اللي كانتعاونو معاها تعلمت يعين على امليدان، 

 .ومع ذلك فهي موفقة يف كثري من األعمال
فيما يتعلق إذا كنتم تقصدون املساجد املغلقة، فعال هنالك       

دايل املساجد، وحاليا  215حلد اآلن تصاوابت  4199يف 
إمجالية والدراسات  مسجد بكلفة يعين 433هنالك إصالح 

مليون  243مسجد بكلفة تقديرية  525وإعطاء الرتاخيص ل
ندان أبن الصعوابت اللي ع ادرهم، يف مجيع هاذ احلاالت كتعرفو 

إخالء املرافق املرتبطة ابملسجد، عدم احرتام بعض املقاوالت  :هي
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ملعايري جتويد البناء، احلصول على نقص يف الدراسات التقنية 
كتشاف بعض اآلاثر يف بعض املساجد، أشغال الضرورية، ا 

خارجة عن الصفقة ميكن توقعها. ومع ذلك فالوزارة تعمل كل ما 
 .وشكرا لكم ،لديها من جهد على تدليل هذه الصعاب

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

 :النائب السيد ايدار أجنار
 شكرا السيد الوزير،

شكرا على اجملهودات اللي كتقومو هبا يف هاذ اإلطار، ولكن       
السيد الوزير، عندان مساجد بدائرة أمزميز يف اإلقليم اللي كنتمي 

 4191-4ليه، مسجد "درع السوق" مسدود من هنار من شهر 
تفتاتح ولكن كنطلب من السيد الوزير، يدير جلنة  4195حىت ل

ق" فيه، واملسجد دايل "درع السو الفحص لألشغال املوجودة  تدير
وبدات فيه األشغال يف  4191اللي هو مغلوق حىت هو يف 

، 4192توقفات األشغال يف  4194من  ، حلد اآلن4194
حلد اآلن ما زال ما كاين شي حاجة فيه، والناس السيد الوزير  

الشتاء والربد وكيعانيو  يف serres  les كتأدي صلوات حتت
 .وشكر ،وكذامن الصهد والربد 

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

 .السيدة النائبة
 :النائبة السيدة لبىن الكحلي

السيد الوزير، أكيد أنه كاين جمهود دايل الرتميم دايل       
املساجد، لكن اليوم يف العامل القروي وخاصة الدوار دايل 
"إشنعكي" كاين مسجد عندو أزيد من قرن، حمتاج للرتميم ودمارت 
طلبات يف هذا اجملال وحلد الساعة ما كاينش إستجابة. مث يف 

نواب  ن اجمللس دايل المدينة سال على بعد يعين مسافة قريبة م
وط، للسقكاين مسجد دايل احلي احملمدي الصومعة دايلو آيلة 

نعم مت اإلغالق دايلو ولكن املرافق التابعة للمسجد هي اآلن يعين 
 ،مفتوحة للعموم، الشياب والشباب حمتاجني للمسجد دايهلم

حبيث أن كيمشيو يؤديو الصالة دايل الفجر للمساجد اللي هي 
 .ا أمر غري متيسر هلم السيد الوزيربعيدة، وهذ

 :السيد رئيس اجللسة
تفضلوا السيد الوزير الرد دايلكم، مازال، تفضلي السيدة       
 .النائبة

 :سعاد الزيديالنائبة السيدة 
السيد الوزير، يف نفس السياق ابلنسبة للمساجد يف العامل       

ة القرويالقروي كنالحظو أن كاين هناك يف بعض اجلماعات 
وغنذكر على سبيل املثال ال احلصر مجاعة "الشراط" ببوزنيقة، هاذ 
اجلماعة كاين هناك عدة مساجد اللي طلبوا الناس الساكنة أنه 

ا ولكن م ،يعين مساجد على األرض دايل هاذ اجلماعة ايتنجزو 
حمسنني  وااحنا كنعرفاستجباتش الوزارة، يعين التجأوا للمحسنني، 

 ...هاذ املساجد اأهنم يبنيو اللي وافقوا 
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا       
 .السيد الوزير للرد

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
مية فيما يتعلق ابملساجد األثرية بدينا ابلكبار يف املدن وابألقد      

دايل املساجد األثرية، وحنا  241قلنا ليكم أبن كاين التارخيية، و 
 4211ماشيني فيها. فيما يتعلق ابملساجد األخرى، راه حنا من 

أو تكاد، ومث  111مسجد اللي تغلقات راه اآلن بقات لينا شي 
مسجد كل سنة كتضاف هلادوك، راه  411راه كاين أكثر من 

الحها اجد وإصأشنو ما كاينش حىت شي قانون كيتكلم على املس
وترميمها وتكوين جلنة وإصدار قانون وكذا، حىت وقعت الواقعة 

مسجد إذا  441اللي وقعت يف مكناس. اآلن مسألة ميزانية أنه 
تغلقت كل عام بسبب اخلطر اللي كتكون على املصلني، شحال 
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امليزانية دايهلا؟ فيعين هذا هو، مسألة إمكانيات ماشي مسألة 
ة، ومسألة أولوايت كذلك، كنعتاذرو طبعا دايل هتاون وال مسأل

ن هذه ولك اما كنبغيوش أنه الناس ما يكون عندهم فني يصليو 
نتوما متبعينها واضحة ما فيها حىت شي مسألة اهي احلالة يعين 

دايل شي التباس، املسألة دايل أنه البناء دايل املساجد اللي 
 ...هي

 :السيد رئيس اجللسة
لى حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. الوزير عشكرا السيد       

ننتقل إىل قطاع السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية 
واإلقتصاد اإلجتماعي، بسؤال أول حول إنعاش السياحة الداخلية 

 ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :د حليم فؤادالنائب السي
 السيد الرئيس،

 السيدتني الوزيرتني والسادة الوزراء احملرتمني،
 السيدات والسادة النواب والنائبات احملرتمني،

سؤالنا السيد الوزير، يتعلق طبعا بقطاع السياحة الداخلية       
اليت تعرف صعوابت يف مواكبة اإلقالع اإلقتصادي، فما هي 

ال قررمتوها يف وزارتكم لإلقالع هبذا اجملالتدابري والربامج اليت 
 .السياحي طبعا ليواكب اإلقالع اإلقتصادي للبالد؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .جوابكم السيد الوزير، تفضلوا      

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،
 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 

فعال القطاع دايل السياحة الداخلية كيلعب دور كبري يف       
احلفاظ على التوازانت الكربى دايل القطاع دايل السياحة بصفة 

، رقم % 45عامة، والقطاع دايل السياحة الداخلية كيمثل تقريبا 
 من حجم املبيتات اللي كاينة % 45املعامالت اإلمجايل كذلك 

يف الفنادق املغربية، وحنا كنشتاغلو على برامج اللي كانت جات 
اللي هي برامج مثل برامج "بالدي" اللي  4141يف الرؤية دايل 

هي موجهة للسواح الداخليني ببناء حمطات دايل "بالدي"، األوىل 
ناء تبنات يف أكادير، والثانية تبنات يف إفران، والثالثة يف طور الب

عندو  ة، وهاذ املنتوج املوجه للسياحة الداخليةابلنسبة للقنيطر 
خصوصيات ألن كياخذ ابإلعتبار التقاليد العائلية دايل املغرب، 
وكياخذ ابإلعتبار كذلك القدرة الشرائية دايل املغاربة أبسعار اللي 

 .تكون يف املتناول دايل السادة السواح املغاربة
 :السيد رئيس اجللسة

 .النائب، تفضلواتعقيب السيد       
 :النائب السيد حليم فؤاد

السيد الوزير، طبعا اآلن هناك مؤشرات للرتقية هبذه السياحة       
الداخلية، اآلن توسيع الشبكة الطرقية مهمة، خصوصا الطرق 
السيارة، ترسيخ ثقافة سياحية عند اجليل احلايل، الشيء اللي 

يزان قطة متميزة متمكانش هاذ اجليل األسبق، اإلستقرار واألمن ن
عن ابقي الدول املنافسة، نقل جوي يغطي معظم املدن السياحية، 
فتح بعض الطرق املهمة كطريق تسمى بباب الصحراء من النهاية 
دايل الطريق السيار الدار البيضاء بين مالل عرب، طبعا، القصيبة 
وأغبالة وكتمشي لتنغري السيد الوزير وكتمشي للراشدية وكتمشي 

 ...زات، إذن هذا واحد الطريق مهمة جدا، وابلتايللورزا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ردكم السيد       
الوزير يف بعض الثواين، السيد الوزير، ردكم يف بعض، على 

 .التعقيب السيد النائب يف بعض الثواين
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اجلوي والصناعة السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل 
 :التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي

غري بغيت نضيف كذلك أن ابلنسبة للثقافة السياحية يف       
 ...بالدان تطورت، وبغيت نشري أن

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، شكرا. السؤال الثاين، سؤال عن غياب       

للسيدات  كربىاملعايري الدولية للتشوير يف املدن السياحية ال
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل 

 .أحد واضعي السؤال مشكورا
 :النائب السيد جواد الدواحي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

أصبحت بعض املدن املغربية قبلة عاملية للسياحة، ومن       
توجيه اإلرشاد و  املفروض أن جتهز هذه املدن بعالمات التشوير،

الزائرين والسياح إىل خمتلف املرافق واملآثر السياحية وتوضيح 
االجتاهات لتسهيل التنقل والسياحة داخل هذه املدن بشكل 
يتماشى مع ما هو مفعول به يف املدن السياحية العاملية. وعليه، 
نسائلكم عن اإلجراءات اليت تقومون هبا للرقي مبستوى التشوير 

 .ملدن السياحية املغربية وشكراالسياحي اب
 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير      
السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 

 :التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي
 السيد النائب،
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
ية هي ير يف الوجهات السياحهاذ اإلشكالية املتعلقة ابلتشو       

يف احلقيقة من اختصاصات اجملالس احمللية واجلماعات احمللية، 

ولكن هاذ الشي ما كايعفيناش ابش نكونوا كنعطيو بعض 
التوجهات الكربى فيما يتعلق هتيئ اجملال احلضري واجملال 
ار اليوم على مستوى  السياحي بصفة عامة. فاجملهودات اللي كدم

وعلى املستوى الوجهات السياحية، جمهودات كبرية،  املدن الكربى
انتما شفتو التطور اللي كتعرفو املدن السياحية دايلنا، الوجهات 
السياحية دايلنا بصفة عامة، ماشي فقط فيما يتعلق ابلتشوير 
ولكن يف ميادين أخرى، ميادين دايل املساحات اخلضراء، دايل 

دن لنسبة لتأهيل املوضع اآلاثرات ابش تكون واضحة، كذلك اب
العتيقة، اليوم واحد اجلانب األساسي يف تطوير السياحة فهاذ 
املدن العتيقة هو إعادة اهليكلة دايل هاذ املدن العتيقة، وترميم  
 .كذلك املآثر اللي كاينة والتحف اللي كاينة فهاذ املناطق احلضرية

 :السيد رئيس اجللسة
 .التعقيب السيد النائب      

 :السيد جواد الدواحيالنائب 
السيد الوزير، حنا سألناكم عن التشوير، انتما مشيتو        

كتجاوبوان على مسائل أخرى، فعرفناكم غادي تقولو لنا أن هذا 
من اختصاص اجلماعات، واليين راكم وصي على اجلماعات، 
وعضو يف احلكومة، كيمكن لكم تديرو اتفاقية شراكة بني 

ة هوية للسياحة، اجملالس اجلهوية للسياحاجلماعات واملديرايت اجل
 .إلعداد خمططات للتشوير

نقطة اثنية، ليس هناك يف املداخل دايل املدن ما كنلقاوش       
كيجي ملدخل املدينة ما كيعرفش حىت  خرائط، كاجييو السياح

أمشن اجتاه يقبط. على سبيل املثال، مثال حي وهو حامة "موالي 
قوب" كيزورها مليون زائر يف السنة،  يعقوب"، حامة "موالي يع

كيجي املواطن املغريب ماشي عاد السائح، كيدخل لفاس كيوقف  
كانت حامة "موالي  normalement اتلف،كيبقى 

يعقوب" يبدا التشوير من املدخل دايل طنجة، هادي راه حامة 
 ...اللي دااب راه والت وطنية
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 :السيد رئيس اجللسة
النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ردكم السيد الشكر للسيد       

الوزير على تعقيب السيد النائب يف ثالث ثوان إذا كان ّمكنا. 
مليون سائح وحتقيق  41إذن منر للسؤال الثالث عن آفاق جلب 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة  4141رؤية 
 .والتنمية. فليتفضل أحد واضعي السؤال

 :لسيد مراد لكورشالنائب ا
 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

بعد أن صنف املغرب كأول وجهة سياحية مبنطقة مشال       
ماليني سائح، إال أن املالحظ حاليا هو أن  91إفريقيا وحتقيقه ل

منو القطاع السياحي يسري ببطء ملحوظ يف ظل أتخرعقود 
الشراكات مع الفاعلني وجلب اإلستثمارات والتكوين السياحي. 
لذا نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه 

؟ 4141اإلختالالت اليت ستحول ال حمالة دون حتقيق حلم رؤية 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .السيد الوزير جوابكم تفضلوا      

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي

 السيد الرئيس،
 السيد النائب احملرتم،

فعال هذا القطاع دايل السياحة كان من القطاعات األوىل       
بواحد الرؤية اإلسرتاتيجية اللي توضعات بداية  حظياللي 

كانت أول خطة إسرتاتيجية يف واحد القطاع   9111، 4111
إنتاجي، هي اخلطة دايل السياحة. طبعا هاذ املخطط دايل تنمية 

عرف واحد  4141وال دايل  4191السياحة ال األول دايل 
اب بالنوع دايل التماطل يف اإلجناز دايلو ألسباب متعددة؛ أس

داخلية وأسباب كذلك خارجية. عرفتيو أن العامل مر بواحد األزمة 
عاملية اقتصادية، عرفتيو كذلك أن املنطقة دايلنا عرفت بعض 
التطورات وبعض األحداث اللي خالت أن هاذ املسلسل دايل 
التطوير ودايل إنعاش هاذ القطاع دايل السياحة، عرف واحد 

وعندان طموح أننا نستدركو النوع دايل... ولكن حنا مصممني 
هاذ اخللل اللي كان فهاذ السنوات األخرية، والحظتيو كذلك أن 

كما كيعرف انتعاش   4193القطاع عرف واحد اإلنتعاش سنة 
مليون دايل السائح  99. كنتمناو أننا نوصلو ل4192فهاذ سنة 

أننا حنسنو هاذ  4192، والتوقعات اللي عندان يف 4192فهاذ 
قام حنا ما بغيناش نضخمو يف األر  ،.أكثر.. تقريبا العدد نوصلو

دايلنا ونضخمو فهاذ اخلطاابت دايلنا، ولكن حنا كنجتهدو ابش 
القطاع يسرتجع احليوية دايلو ويسرتجع كذلك املكانة دايلو داخل 

 .املنظومة اإلقتصادية دايلنا
 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب، تفضلوا      
 :السيد حممد أوريشالنائب 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

-عامليةالفيما خيص الظروف -ابلفعل ما أشرمت إليه كان       
سببا من األسباب. لكن سبب آخر كان وراء عدم حتقيق  كان

املغرب اليوم ألهداف هذه الرؤية، يتمثل األمر يف كون أن هذه 
الرؤية كانت حاملة جدا وكانت غري واقعية، ومل تستحضرها 
الظروف اللي أشرمت هلا الدولية ومل تستحضر كذلك الظروف 

ي لو، كيفاش غادالداخلية دايل املغرب، واإلمكاانت الذاتية داي
ينجز عدد كبري من األهداف ومن البنيات اهليكلية الكبرية يف 
واحد البالد اللي تعرف واحد جمموعة دايل اإلشكاالت على 
صعيد اإلدارة وعلى صعيد العقار إىل غري ذلك... فمثال يف 
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املغرب إجناز فندق يتطلب مخس سنوات تقريبا، بينما يف تركيا ال 
 .سنة واحدة يتجاوز هذا األمر

إذن السيد الوزير، كانت هاذ الرؤية حاملة جدا وواقعية نطلبو    
اليوم يف إطار املقرتحات أنكم تعاودو خطة جديدة وطموحة 
ابلفعل ولكنها واقعية وحقيقية.. أوال نطالب بتقييم جريء 
وموضوعي ملكامن اخللل على كل األصعدة فهاذ الرؤية، اإلسراع 

راسيم التطبيقية ذات الصلة خصوصا قانون إبخراج القوانني وامل
اإليواء وقانون وكيل األسفار، ونطالب كذلك بتوسيع هيكلة 
الوزارة لتشمل كل األقاليم ذات املؤهالت السياحية فمثال اليوم 
مدينة أو إقليم اترودانت أو مدينة اترودانت حبجمها ال تتوفر على 

هو  ع السيد الوزير،مندوبية إقليمية لوزارة السياحة. هاذ القطا 
قطاع واعد كما أشارت إىل ذلك الدراسة اليت قامت هبا املنظمة 

من املناصب دايل الشغل على  %91العاملية للسياحة فهو يوفر 
من الناتج الداخلي اخلام كما أنه  %91الصعيد العاملي، ووفر 

، إذن 4141مليار سائح يف أفق  9,2اليوم تتوقع ابش يكون 
 ...حلكومة عموماخص الوزارة وا

 :السيد رئيس اجللسة
السادة النواب من فضلكم، امسح يل السيد النائب، من       

 .فضلكم السادة النواب، أمتم
 :النائب السيد حممد أوريش

إذن السيد الوزير احملرتم، نطالب بتفعيل كل اإلجراءات       
 .هاذ اخلطة، وشكرا املوجودة يف

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

 .السيد النائب احملرتم السي اللبار، تفضلوا
 :النائب السيد عزيز اللبار

بعجالة كتأكيد، هذا املشروع كتأكيد هاذ املشروع فاشل       
 le plan وراجع لسوء تدبري املال العام وعلى سبيل املثال يف

Azur  هكتار  351ة اللي تعطات ال السعيدية وال الصوير
درهم وحىت شي حاجة ما نتجت. إذن يف نطاق رؤية  41ب

، السيد الوزير، وحنا عارفني أبن انتما ماشي مسؤولني، 4141
انتما عاد جداد وهللا يعاونكم وغادي نعاونوكم. ولكن املسؤول 
األول هو وزير املالية السابق ووزير املالية احلايل اللي ما طبق حىت 

كرا ش، ..، انة أو تسهيل من التسهيالت لوزارة السياحةشي إع
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة
هل هناك تعقيب إضايف؟، إذن الكلمة لكم السيد الوزير..       

 .أه كاين شي واحد تفضلي السيدة النائبة أو السيد النائب
 :النائب السيد خربوش عبد الودود

اق من املعقول أننا خنرجو على سيغري السيد الرئيس، ماشي       
السؤال ونوجهو اهتامات لوزير ال حيضر معنا وأن السؤال ما شي 

 .تصويب يف القطاع دايلو هذا
 :السيد رئيس اجللسة

من فضلكم السادة النواب، السادة النواب، السي اللبار من       
، الكالم اخلارج عن املوضوع فضلك السي اللبار من فضلك

حمضر اجللسة، تفضل السيد الوزير، كاينة واحد سيسحب من 
 .األخت ابغية السيدة النائبة امسح يل السيد الوزير

 :النائبة السيدة وفاء البقايل
ننوه ابجملهودات اليت تبذهلا احلكومة للرقي بقطاع السياحة،       

إال أنه وجب رد االعتبار لبعض املدن التارخيية واليت يعتمد 
 4191هذا اجملال. ملاذا مل يفعل املخطط اجلهوي اقتصادها على 

ومنا مكناس ومل يتم حتيينه إىل ي-دايل فاس واللي دااب وىل فاس
هذا؟، ماذا ننتظر لفتح اخلط اجلوي الرابط بني فاس ودكار 

ملاذا ال يتم التسويق للسياحة الصحية  لتشجيع السياحة الدينية؟
 والثقافية اليت يتميز هبا إقليم فاس؟
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 :سيد رئيس اجللسةال
 .جوابكم السيد الوزير، ردكم على التعقيبات      

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي

هي يف احلقيقة هاذ القطاع دايل السياحة كما كتعرفو هو       
اختص كقطاع أفقي اللي كايطلمب التدخل دايل مجيع القطاعات، و 

تكون واحد الرؤية واضحة ابلنسبة للحكومة ككل، فحنا  
كنجتهدو اليوم ابش نرجمعو هاذ القطاع دايل السياحة يف املكانة 
اللي كيستحق كرافعة دايل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، وحنا  

 ...كذلك كما انقشناه يف اللجنة دايل الربملان معولني بزاف على
 :السيد رئيس اجللسة

امسح يل السيد الوزير، من فضلكم الكالم يف اهلاتف داخل       
القاعة كتشوشو على السيد الوزير من فضلكم، السيد النائب من 

 .فضلك
السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 

 :التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي
ات فحنا كذلك كنجتهدو اليوم ابش نشتغلو على بعض املل      

اللي ذكرو بعض السادة النواب قبايلة حبال خلق واحد الصندوق 
خاص دايل تشجيع اإلستثمارات فهاذ القطاع دايل السياحة،  
كنشتغلو كذلك على احلكامة دايل هاذ القطاع ال على املستوى 
املركزي وال على املستوى احمللي، كنشتغلو كذلك على إشراك أكثر 

ل هاذ القرارات ابلنسبة للتطور دايالفاعلني السياحيني يف أخذ 
القطاع السياحي وأان كنشكر الفاعلني السياحيني اللي ما زال 
عندهم الثقة فهاذ القطاع واللي ما زال عندهم الشجاعة ابش 
يواصلو االستثمار دايهلم فهاذ القطاع. عندان حتدايت كربى، 

وها لعندان كذلك بعد الرافعات اللي اليوم من الواجب أننا نستعم
والرافعة األساسية هي الرافعة دايل النقل اجلوي، وبال شك أنكم 
الحظتيو أننا كنحاولو نستعملوها اليوم ابش نديرو واحد 

االنتعاشة لبعض الوجهات السياحية اللي عندها مؤهالت واللي 
عندها طاقات إيوائية اللي خصها واحد الدفعة من خالل وفود 

 ة دايل النقل اجلوي، الحظتيوأكثر من خالل تطوير هاذ القضي
أننا كنفتحو خطوط جديدة ابلنسبة لبعض األسواق اللي ما  

 ...كانتش عندان فيها اتصاالت وجهات حبال
 :السيد رئيس اجللسة

منر لسؤال رابع حول أتهيل شبكة  ،شكرا السيد الوزير      
املطارات للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال
 :النائب السيد العباس الومغاري

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

ما هي التدابري احلكومية املتخذة لتأهيل خمتلف مطارات       
 .ملكة وتعزيز البنيات التحتية املرتبطة هبا؟ وشكراامل

 :السيد رئيس اجللسة
 .جوابكم، تفضلوا السيد الوزير للجواب      

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد النائب،

فعال احلمد هلل املغرب كيفتخر أنه اليوم عندو واحد الشبكة       
مطار على مستوى الرتاب  43حمرتمة دايل املطارات، عندان تقريبا 

مطار اللي هي مطارات دولية فيها اإلجراءات  91الوطين، منها 
دايل املطارات الدولية، عندان كذلك مشاريع دايل الرتميم ودايل 

ملطارات، منها مطار دايل الناظور، توسيع واحد العدد دايل ا
مطار دايل كلميم اللي تقريبا جاهز بال شك أنكم تبعتيو كذلك 
املشاريع دايل فاس ودايل مراكش اللي تفتحت فهاذ األشهر 
األخرية. وحنا كنشتغلو على املطار دايل الدار البيضاء ألنه هو 
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ألوىل راه االبوابة األساسية واملدخل األساسي دايل بالدان، احملطة 
غادي تكون جاهزة فهاذ األشهر املقبلة، وكنتمناو أن االستقبال 

 .دايل الدار البيضاء غادي يتحسن خالل الرتميم دايل هاذ احملطة
 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب احملرتم      
 :النائب السيد العباس الومغاري

لى اجملهودات اليت تقوم هبا عأوال، السيد الوزير حنن نثمن       
رأس وزارة السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد 
اإلجتماعي، وهذا اجلمع حنن نعتربه مجع حكيم من شأنه أن حيد 
من املشاكل اللي كانت كتعاين منها هاذ القطاعات فيما 

لكن السيد الوزير، أتهيل مطارات اململكة أصبح اليوم  .سبق
 :ملحة لعدة اعتبارات ضرورة
 أوال: رجوع املغرب إىل األسرة اإلفريقية الكبرية؛ -   
دي اثنيا: القفزة النوعية اليت حققها املغرب يف امليدان اإلقتصا -    

واإلجتماعي وانفتاحه على األسواق العاملية جللب اإلستثمارات 
 يف الدولية، ومن الرهان اآلمن السيد الوزير، أنه عدد املسافرين

أكرب مطارات املغرب سيعرف يف العشر سنوات املقبلة ارتفاعا  
كبريا قد يصل إىل ثالثني مليون مسافر، ألن املغرب أصبح اليوم 
وجهة اقتصادية وسياحية ال ميكن إنكارها، واملغرب يف الواقع يقع 
على مسافة متساوية بني إفريقيا وأورواب. لذا جيب على احلكومة 

حكيمة ليصبح على األقل مطار الدار  أن تضع إسرتاتيجية
البيضاء مركزا دوليا بفضل موقعه اجلغرايف املتميز، هذا من انحية، 

 ...من انحية أخرى السيد الوزير، نطلب منكم العمل على
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، السيد النائب السيد النائب انتهى       
 .حملرتموا السيد النائب االوقت. هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل

 :النائب السيد سعيد ضور
صحيح السيد الوزير، أبنه تصرفات أموال كبرية على       

املطارات، إال أنه مع األسف تدبري بعض هاذ املنشآت ال تشرف 
بلدان خصوصا مطار حممد اخلامس اللي هو مهم جدا. املالحظ 

و املكتب  أال وهأن هناك انعدام التنسيق بني املكونني األساسيني
الوطين للمطارات واخلطوط امللكية، غالب األحيان يتقاذفان 
املسؤولية، النتيجة خدمات دون املستوى، طول انتظار يف نقط 
مراقبة الشرطة واجلمارك، التأخري يف استالم األمتعة، غياب قنوات 
التواصل مع املسؤولني عند احلاجة، ابإلضافة إىل تعرض أمتعة 

للضياع والسرقة يف بعض األحيان. كل هذه  املسافرين
اإلختالالت السيد الوزير، تؤثر سلبا على صورة ومسعة بالدان 
وابلتايل تبعدان عن حتقيق األهداف املسطرة يف القطاع السياحي 

 .وحنن مرشحون الستضافة كأس العامل
 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب؟ تفضلوا السيد الرئيس
 :حممد مبديع رئيس الفريق احلركيالنائب السيد 

يف نفس السياق السيد الوزير، هناك مطار دايل بين مالل       
تصرفات عليه ميزانية كبرية كانت فيه خط واحد وداميا كان عامر 
بني بين مالل وإيطاليا وميالنو قطعتوه، يف العوض فاش تقويوا 

نطقة ميعين هاذ اخلطوط ألن املنطقة دايل بين مالل خنيفرة 
سياحية جبباهلا وهضاهبا وعيوهنا وآاثراهتا يعين تقطع عليها 

 .اإلتصال مع العامل اخلارجي، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب إضايف آخر؟ السي السنتيسي تفضلوا السي ادريس،       
 .السي الصقلي امسح يل امسح يل

 :النائب السيد إدريس الصقلي عدوي
الوزير، سبق أن عرض عليك يف هو طلب بسيط السيد       

سم سايس، حتويل اإل-زايرتك ملدينة مكناس هو املطار دايل فاس
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مكناس، وهذا عنده داللة وأثر على سكان -دايلو إىل مطار فاس
د املاليني  2مكناس اللي تتجاوز الساكنة دايهلم -جهة فاس

والسيما التوسعة األخرية اللي عرفها هاذ املطار، والقدرة دايلو 
 4,5ألف مسافر إن شاء هللا إىل  211ليوم اللي حتوالت من ا

داملاليني داملسافرين. شكرا السيد الوزير ونتعاونو معك على هاذ 
 .الشي مع اجلهات املعنية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السي الصقيلي، هل هناك تعقيب؟، تفضلوا السيد       
 .النائب

 عبد هللا غازي: النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

تنأكدو يف فريق التجمع الدستوري، األخ  ،السيد الوزير      
الزميل داييل ما ساعفوش الوقت ابش أيكد على هذا امللتمس، 

ليه. مكناس تنأكدو ع-سايس لفاس-التغيري دايل اسم مطار فاس
السيد الوزير، يوما بعد يوم كتأكد أبن الربط دايل القطاع دايل 

قي النقل اجلوي مع قطاع دايل السياحة كان تقدير النقل الطر 
صائب وكان يف حمله، وهذا النقاش اليوم دليل على ذلك. بغيت 
نثري، السيد الوزير، األمهية دايل املسامهة دايل خدمة النقل اجلوي 
فدعم جاذبية بعض احملطات أو الوجهات السياحية، الوجهة 

-ايل مطار أكاديرالساحلية دايل أكادير منوذجا، الوضعية د
املسرية يف ركود، صحيح يف األشهر األخرية تنسجلو أنكم وقفتو 
على الدخول دايل شركات جديدة دايل النقل، دايل هنغاراي، 

Air France  ،Air Arabia  وآخرون ولكن الرتدد، التواتر
دايل الرحالت والثمن اللي ماشي هو تنافسي مقارنة مع حمطات 

منارة مثال تيخلي الوجهة السياحية -جوية أخرى حبال مراكش
دايل أكادير مرتبطة أميا ارتباط ابلنهوض هباذ القطاع وابلتأهيل 

 .املسرية، شكرا-دايل مطار أكادير
 

 :السيد رئيس اجللسة
ردكم السيد الوزير على التعقيبات تفضلوا، امسح يل السيد       

 .الوزير، بداو ترفعوا اصبعكم، تفضلوا السيد النائب
 الشيخ ميارة: النائب السيد

السيد الوزير، اخلطاب امللكي السامي األخري، مبناسبة ذكرى       
املسرية اخلضراء، هو خطاب كرس إرادة ملكية قوية جلعل األقاليم 
اجلنوبية صلة وصل اململكة املغربية بعمقها اإلفريقي. لذلك، فإن 

مستوى  يفاحلكومة مدعوة وبشكل مستعجل إىل برجمة بناء مطار 
تطلعات جاللة امللك، مبطار يربط اململكة املغربية بعمقها 
اإلفريقي، وذلك ببناء مطار يف حاضرة األقاليم اجلنوبية مدينة 

 .العيون، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير ردكم على التعقيبات      
السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 

 :التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي
 شكرا السيد الرئيس،

فعال السيد النائب ابلنسبة للمطار دايل بين مالل جمهودات        
كبرية دارت لبناء هاذ املطار، وفعال كيخص التنشيط دايل هاذ 
املطار، وحنا كنشتاغلو مع املكتب الوطين للسياحة إلنعاش 

ري وألن  دران فيه استثمار كب تشغيل هاذ املطار دايل بين مالل ألن
كاين جالية كبرية اللي كتشتغل خارج بين مالل واللي يف أمس 

 .احلاجة إىل خطوط جوية
ابلنسبة ملطار الدار البيضاء فعال اإلشكالية مطروحة، كاين       

إشكالية كبرية يف االستقبال ابلنسبة للمطار دايل الدار البيضاء، 
يف اإلجناز دايل التوسعة دايل هاذ أوال نظرا للتأخر اللي وقع 

املطار، اثنيا ابلنسبة كذلك لتعدد املتدخلني فهاذ القضية دايل 
وال اخلطوط  l'ONDA املطار االستقبال ما فيهش غري

امللكية، فيه عدة متدخلني وحنا كنشتاغلو اليوم ابلتنسيق أحسن 
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ابش ميكن نوفرو واحد االستقبال يكون يف مستوى الطموحات 
بالدان ويكون يف مستوى تطلعات دايل الوافدين على  دايل

 .اململكة
كذلك ابلنسبة للمطارات األخرى كاين برامج دايل التوسعة،        

كاين برانمج كبري كذلك دايل بناء حمطة جوية جديدة يف 
العاصمة الرابط، وهادي حىت هي غادي تساهم يف ختفيف على 

لك يف اء وغادي تساهم كذالثقل اللي كاين ابلنسبة للدار البيض
أان و  إنعاش املنطقة الشمالية اللي فيها فاس ومكناس وطنجة

سجلت املرة األخرية يف اإلجتماع اللي كنا درانه مع اإلخوان 
املنعشني واملنتخبني دايل فاس ومكناس، هاذ الرغبة دايهلم إلعادة 

سايس ابش يويلم مطار دايل فاس -تسمية املطار دايل فاس
ألن خصو يتالءم مع التقطيع اجلهوي اجلديد وهاذ ومكناس، 

العملية راها يف طور الدراسة ابش ميكن نوصلو لنتيجة إن شاء 
 .هللا شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
السؤال املوايل سؤال عن إسرتاتيجية تطوير جمال النقل اجلوي،       

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 
 .ليتفضل أحد واضعي السؤال تفضلوا السيد النائبف

 :النائب السيد حممد احلمداوي
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،
على إثر مجع قطاع النقل اجلوي  السيد الوزير احملرتم،

بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، ونظرا ملا يشكله هذا القطاع 
د إن على مستوى الزايدة يف عد عموما كرافعة حقيقية للسياحة

الرحالت املباشرة للمدن السياحية، أو على مستوى حتسني 
اخلدمات يف املطارات. نسائلكم السيد الوزير، عن إسرتاتيجيتكم 
لتحسني هذا القطاع وخاصة يف وضعه اجلديد، أي عن اإللتقائية  
كيف ميكن للسياحة أن تستفيد من هاذ الرحالت اللي كتجيب 

للمدن السياحية مبا يف ذلك النقل من املطارات إىل مراكز  السواح
 .املدن السياحية؟ وما هي توقعاتكم لإلرتقاء هبذا القطاع؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .جوابكم السيد الوزير      

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي

 النائب،شكرا السيد 
 السيد الرئيس،

هاذ القطاع دايل النقل اجلوي البد ما نعتارفو أنه عرف 
واحد التحسن كبري فهاذ السنوات األخرية، وخصوصا منذ التوقيع 

السماء املفتوحة اللي توقعت  "open sky" على اإلتفاقية دايل
شركة  21، اللي مكنتنا اليوم ابش تكون عندان تقريبا 4113يف 

ي كتجي للمطارات املغربية واللي كتجيب لنا السواح أجنبية الل
للوجهات السياحية دايلنا. وابخلصوص هاذوك الشركات دايل 
الطريان دايل السعر املنخفض اللي هي اللي كتزود اليوم هذيك 
الوجهات السياحية األساسية دايلنا، حبال مراكش، حبال أكادير، 

دون ا اللي اليوم بحبال فاس، حبال هاذ احملطات السياحية كله
التوقيع على هاذيك اإلتفاقية دايل حترير األجواء ما كناش 
نستطعو هلاذ الشي، اليوم العدد دايل املسافرين اللي عندان تقريبا 

منهم كيتنقلو بفضل هاذ  %51مليون دايل كل  41واحد 
الشركات األجنبية والشركات املنخفضة السعر، فكاين واحد 

 ايل تنشيط هاذ النقل اجلوي وحنا كنجتهدوالديناميكية كبرية د
ما زال كنجتهدو خللق خطوط جديدة، خللق كذلك حمطات 

قاعدات جوية دايل هاذ الشركات ابش تكون  les bases دايل
هاذيك احملطات السياحية الوجهات السياحية األساسية ألن ملمي  
كتدير قاعدة جوية كتمكن من خلق واحد العدد دايل اخلطوط 

يا، وراكم الحظتيو اليوم أن عندان قواعد يف فاس، عندان أسبوع
قواعد يف مراكش، عندان قواعد يف أكادير، وحنا كنشتغلو على 
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الوجهات األخرى ابش تكون حىت هي فيها قواعد دايل هاذ 
اخلطوط اجلوية اللي كتعطي واحد الدفعة قوية هلاذ القطاع دايل 

وط جديدة مع النقل اجلوي، وحنا كنشتغلو كذلك فتح خط
 ...أسواق

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب على جواب       

 .السيد الوزير، تفضلوا
 :النائب السيد ابراهيم الضعيف

 شكرا السيد الرئيس،
 يف البداية أحيي شركة اخلطوط امللكية املغربية على اجملهودات      

ية مكانة مرموقة بني كربى الشركات الدولاليت تقوم هبا، ّما بوأها 
يف جمال النقل اجلوي. كما هننئ أنفسنا أيضا ابالنتعاشة اليت 

مبعدل مليون، يف  %94,41عرفتها الرحالت الداخلية بنسبة 
ألف مسافر على  253مبعدل مليون و، 4192شهر شتنرب فقط 

 املستوى الداخلي. ولكن هاذ األمر هذا خيفي أشياء كثرية جيب
من هذا العدد استأسدت هبا مطار حممد  %51تداركها: أوال 

مطار على  45األخرى توزع بني ابقي  %51اخلامس، يف حني 
 .املستوى الوطين، وهذا خلل جيب تداركه

كما سبقين إىل ذلك بعض -يف البداية البد من اهتمام       
االهتمام مبطار حممد اخلامس خصوصا على مستوى -الزمالء
البشرية، وأان التقيت مبوظفني يشتكون كاين واحد الضغط  املوارد

على هاذو ومطار حممد اخلامس هو الوجه احلقيقي للمغرب 
ابلنسبة للخارج؛ النقطة الثانية هي بعض الوجهات ال أفهم كيفاش 

اتفاقية وما عندان وال ربط مباشر  41أن حنا مع الصني مثال 
كلم على دول آسيا أو عندان الصني وأان كنت vol direct وكان
 ...كلها الصني، أندونيسيا l'APEC دول

 
 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟، ال. إذن       

منر للسؤال.. نعم من فضلكم اإلخوان منر للسؤال السادس، سؤال 
حول مراجعة أسعار النقل اجلوي اجتاه افريقيا للسيدات والسادة 

واضعي  فليتفضل أحد ،احملرتمني من الفريق االشرتاكيالنواب 
 .السؤال، السي املالحي، تفضلوا

 :النائب السيد حممد املالحي
 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

السيد الوزير، نسائلكم ماذا أعدت الوزارة على مستوى       
 .أسعار الرحالت اجلوية بني املغرب وافريقيا؟، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .جوابكم السيد الوزير      

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي

هي فعال ابلنسبة للخطوط اجلوية امللكية املغربية عملت       
واحد اجملهود كبري لربط العواصم االفريقية ابملغرب، وكتساهم يف 

يقية. التنموية دايل املغرب جتاه القارة االفر التطور ويف التوجهات 
وهباذ املناسبة بغيت حنيي اخلطوط امللكية املغربية اللي قامت 

كوديفوار ال-بواحد اجملهود استثنائي فهاذ املباراة دايل املغرب
طائرة تقريبا اللي مشات ودمات املشاهدين  41حيث أن 

د من أن ال بألبيدجان. بغيت كذلك نشري أن ابلنسبة لألسعار 
ة الشركة دايلنا الوطنية اتخذ ابالعتبار اليوم هاذ التنافسية اللي كاين

ابش تكون يف املستوى دايل هاذ التنافسية وتدير بعض األسعار 
اللي تكون كذلك يف املتناول دايل املواطنني دايلنا ودايل الركاب 

ودات هاملغاربة دايلنا. ابلنسبة للخطوط االفريقية، كاين واحد اجمل
اللي كدمارعلى مستوى تطبيق بعد األسعار املخفضة، ابلنسبة 

 ...من األسعار %45للطلبة مثال اللي كياخذو واحد 
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 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السي املالحي على جواب       

 .السيد الوزير
 :النائب السيد حممد املالحي

 شكرا السيد الوزير،
 نثمن فعال اجملهودات اليت تبذهلا احلكومة يف هاذ اجملال،حنن       

ولكن السيد الوزير كتعرفو على أنه بالدان اليوم اجتهت إىل العمق 
االفريقي وهاذ العمق االفريقي كيطلب منا واحد اجملموعة 
داجملهودات جبارة ألنه يعين افريقيا هو سوق واعد، وهاذ السوق 

  موعة دايل املتطلبات اللي هيالواعد فيه يعين خاص واحد اجمل
كيمكن نوفروها للمستثمر أو للطالب اللي هي يف احلقيقة  
كيحمل يعين واحد اهلم دايل هاذ التذكرة دايل السفر اللي هي 

ال يف احلقيقة كتكون يعين مرتفعة الثمن، واللي كتجعل على أنه فع
كية لحنا نقدر عاليا على أن اجملهودات اللي قامت هبا اخلطوط امل

املغربية ابخلصوص فيما خيص هاذ النقل اجلوي اللي قامت به يف 
هاذ املباراة اإلقصائية، واللي احلمد هلل ابملناسبة كيفما كان يف 
البداية دايل املشوار على أننا شجعنا الفريق الوطين، وهلذا فهاذ 
احلالة هاذي السيد الوزير، جيب التفكري جيدا على أننا يعين 

سرتاتيجي فهاذ األمور هاذي ألنه ال يعقل على أننا سنلعب دور ا
ابش تكون عندان عالقة وطيدة مع افريقيا ونكونوا يعين.. أان 
غنعطيك مثال السيد الوزير، كون على أنه الرحلة ما بني "جنامينا" 

وهذا يعين  ألف درهم 92والدار البيضاء كتسوى التذكرة تقريبا 
 .مثن مرتفع

 :السيد رئيس اجللسة
شكر السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن منر    

للسؤال السابع عن اإلقالع السياحي ابألقاليم اجلنوبية جهة 
الداخلة واد الذهب منوذجا، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من الفريق احلركي، فلتفضل أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد حممد األمني ديدي
لداخلة هي جوهرة اجلنوب، تزخر مبناظر طبيعية خالبة مدينة ا   

تتموقع وسط الصحراء والبحر، تتمتع أبكثر من ثالث مائة يوم 
مشمس يف السنة وشواطئ جذابة وخالبة، حتمل مقومات سياحية 
تؤهلها لكي تصبح وجهة سياحية كربى، وعليه نسائلكم السيد 

ألقاليم لسياحة ابالوزير عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتأهيل ا
 .اجلنوبية وخاصة منطقة الداخلة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .جوابكم السيد الوزير

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،
فعال من الوجهات السياحية الصاعدة  السيد النائب احملرتم،   
وجهت الداخلة اليوم اللي أصبح عليها واحد اإلقبال كبري  هي

بفضل املؤهالت الطبيعية اللي فيها، بفضل الكرم كذلك دايل 
الساكنة دايل هاديك املنطقة، وبفضل كذلك اجملهودات اللي  
كتقوم هبا مجيع السلطات من أجل تشجيع قطاع السياحة 

اين كبتوا أنه كفهاديك املنطقة دايل الداخلة، بدون شك أنكم وا 
واحد اجملهود لتكثيف اخلطوط اجلوية الرابطة مبدينة الداخلة، بدون 
شك كذلك أنكم تبعتيو يف هاد األسبوع املاضي كان فتح أول 
خط مباشر ما بني العاصمة الفرنسية والداخلة، بدون شك كذلك 
أنكم متبعني النشاط والديناميكية اللي كاينة فهاديك املنطقة 

نشاء مناطق سياحية وإنشاء كذلك طاقات فندقية ابلنسبة إل
أكرب، وهاذ الشي راجع كذلك لإلنفتاح اللي كاين يف هاديك 
املنطقة، راجع كذلك للتظاهرات العديدة اللي أصبحت كتنظم يف 
هاديك املنطقة ال التظاهرات الثقافية و ال التظاهرات الرايضية 

ن ا واثقني أاللي أصبحت من الوجهات املعروفة عامليا، وحن
هاديك املناطق عندها مستقبل واعد يف هذا القطاع دايل 
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السياحة، بدون شك مع املناطق اجلنوبية األخرى اللي حىت هي 
 .عندها مؤهالت كبرية
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب
 :النائب السيد حممد األمني ديدي

 :معيقات من أبرزهاالقطاع يواجه عدة إشكاالت و 
إنعدام مناطق سياحية جمهزة، غالء النقل اجلوي، ضعف 
التجهيزات األساسية وبنيات اإلستقبال، ضعف اجملهودات 
املبذولة يف جمال اإلنعاش السياحي، غياب منتوج سياحي خاص 
ابجلهة، عدم تفعيل السياحة القروية، عدم اإلستفادة من الصناديق 

اك أيضا عدم أتهيل املؤسسات السياحية اخلاصة لدعم القطاع، هن
القائمة وغياب املهنية وقلة األطر السياحية املؤهلة، وأخريا عدم 
وجود رؤية واضحة تتعلق إبنعاش الوجهة السياحية للداخلة على 

وجهات سياحية يف  2الرغم من أهنا تعترب وجة سياحية من بني 
شرحية  بة ل، هناك مشكل مستعجل السيد الوزير ابلنس4141أفق 

كبرية من أبناء املنطقة الذين يشتغلون كمرشدين وسائقني 
سياحيني، وصرفوا ما لديهم من أموال يف سيارات رابعية الدفع، 
هلذا الغرض أصبحوا مهددين يف هذه املهنة بسبب الوحدات 

 .الفندقية هناك، نرجوا منكم النظر يف املوضوع، وشكرا
 :اجللسةالسيد رئيس 

تعقيب إضايف؟ ال، إذن منر للسؤال الثامن يف هذا هل هناك    
القطاع، سؤال عن واقع وآفاق قطاع السياحة للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال
 :النائب السيد عبد هللا مسعودي

 شكرا السيد الرئيس،
 النهوض احلكومية الرامية إىل يف إطار اإلسرتاتيجية السيد الوزير،   

واإلرتقاء بقطاع السياحة، ليلعب دوره احليوي يف حتريك عجلة 

طاع عن واقع وآفاق ق ،نسائلكم السيد الوزير. اإلقتصاد الوطين
 .ببالدان؟ وشكرا سياحةال

 :السيد رئيس اجللسة
 .اجلواب السيد الوزير

ة والصناعالسيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،
ة من هي يف احلقيقة تناولنا هاذ اإلشكالي السيد النائب احملرتم،   

خالل األسئلة السابقة، احنا متفائلني ابلنسبة هلاذ القطاع دايل 
السياحة، متفائلني ابلنسبة لإلمكانيات الواعدة اللي كاينة يف هاذ 

دان  تفائلني ابلنسبة للمؤهالت الكربى اللي احلمد هللا بالالقطاع، م
ة كتمتع هبا، متفائلني كذلك ابلنسبة للقيم اللي كنحملوها ابلنسب

للعامل قيم دايل اإلنفتاح، قيم دايل التعايش، قيم دايل التسامح، 
ومتفائلني كذلك ابلنسبة للوضعية دايل السياحة اللي كنتمناو أهنا 

 هلا يف املنظومة اإلقتصادية دايلنا، بفضل خلقترجع للمكانة داي
واحد الصندوق خاصة دايل اإلستثمارات، تشجيع اإلستثمارات 
السياحية، نعطيو كذلك حتفيزات إضافية هلاذ القطاع دايل 

من الناتج  %2السياحة ألنه كيلعب دور كبري يف اإلقتصاد دايلنا، 
للي عايشني من دايل املليون دايل الناس ا 4.5الداخلي اخلام، 

هاذ القطاع دايل السياحة، احنا متفائلني كذلك ابلنسبة هلاذ 
الرتكيبة اللي كاينة اللي خالت اليوم السياحة ترتبط ابلصناعة 
التقليدية، وترتبط كذلك ابلنقل اجلوي، ألنه واحد الرافعات دايل 
التنمية السياحية، احنا كنشتغلو على تعزيز املكانة دايل بعض 

السياحية دايلنا الرائدة، وكنشتغلو كذلك على إخراج  الوجهات
 .وجهات أخرى
 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب على جواب السيد    
 .الوزير
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 :النائب السيد عبد هللا مسعودي
 شكرا السيد الوزير،

نشكركم على هذا اجلواب، يف املقابل البد أن ننوه ابجملهودات    
احلكومية املبذولة فيما خيص النهوض واإلرتقاء ابلقطاع السياحي، 
وذلك لدوره احملوري والرايدي ضمن النسيج اإلقتصادي الوطين، 
ويف هذا اإلطار البد من التذكري أبمهية حجم مسامهة القطاع 

، 4192-4193اكرو اقتصادية لسنة السياحي يف التوازانت امل
مليار درهم، كما أحدث حوايل مليونني  99إذ بلغت رقم معاملته 

ونصف مليون منصب شغل مباشر وغري مباشر، وكذلك ما 
مليار درهم من املداخيل ابلعملة الصعبة، واألهم  32.4جمموعه 

من  %2من هاته املعطيات كون القطاع السياحي يساهم ب 
ي اخلام كما جاء يف كلمتكم السيد الوزير، طموحنا الناتج الداخل

مليون سائح علما أن معدل  99وأملنا كبري السيد الوزير هو بلوغ 
التطور السنوي يبقى غري مالئم مقارنة ابلوجهات األخرى ابلرغم 
من اإلمكانيات اليت تتوفر عليها اململكة، وال شك أن ذلك يظهر 

ا املنشآت السياحية، حيث أهنمن خالل نسبة امللء يف الفنادق و 
وهو ما جيعل الرفع من نسبة امللء من أبرز  %21مل تتجاوز 

 .التحدايت اليت تواجه القطاع
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن منر 
آلخر سؤال يف هذا القطاع املتعلق بنتائج املخطط األزرق للسياحة 

سادة النواب احملرتمني من فريق اإلستقاليل للوحدة للسيدات وال
 .والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة إميان بن ربيعة
 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن نتائج املخطط األزرق واحلصيلة  السيد الوزير،
 وتقييمكم هلاذ احلصيلة؟

 

 :السيد رئيس اجللسة
 .جوابكم السيد الوزير

حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة السيد 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،
 فعال املخطط األزرق هو من املخططات السيدة النائبة احملرتمة،   

، 4111اإلسرتاتيجية القطاعية األوىل اللي توضعات بداية سنة 
ا واحد بنيو تقريبوكان خمطط طموح اللي كان غادي ميكمنا ابش ن

دايل احملطات الشاطئية من البحر األبيض املتوسط ابحملطة  3
ابحملطات الشاطئية على احمليط األطلسي،  دايل السعيدية مرورا

فعال هاذ احملطات السياحية البعض منها تقريبا وصالت لواحد 
النسبة دايل اإلجناز اللي هي ال أبس هبا، ولكن كاين واحد التأخر 

از دايل هاذ املشاريع، وميكن النموذج اللي ختتار داك يف اإلجن
الوقت لبناء هاذ احملطات الشاطئية ميكن النموذج اللي كانت  
كيخصوا مراجعة ذاك الوقت، واحنا كنشتغلوا اليوم على استدراك 
ما ميكن استدراكه، ابش خنرجوا هاذ احملطات للوجود، ألهنا كتمثل 

 .ة الشاطئية دايل بالدانحلقات مهمة يف التنمية السياحي
طبعا احملطة دايل السعيدية فيها استثمارات كربى، كنشتغلوا     

اليوم على تنشيط هاذ احملطة دايل السعيدية ابش ما تبقاش مومسية 
بتكثيف اخلطوط اجلوية اللي كتوصل هلاذ املنطقة، وكنشتغلوا  
كذلك على احملطات دايل األطلس احمليط األطلسي ابش حىت 

 ..ا املخططهي توصل للمرتبة اللي كانت دارهت
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيدة النائبة احملرتمة   
 :النائبة السيدة إميان بن ربيعة

شكرا السيد الوزير، تنتافقوا معك أبن كاين بزاف دايل احلوايج    
اللي ما داروش يف هاذ املخطط، ولذلك تنظن أبنه أول حاجة 

أبن هاذ املخطط فشل يف عدة أهداف خاصنا نديروا هو نعرتفوا 
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 دايله، إيال جينا نشوفوا هاذ احملطات اللي هضريت لنا عليهم

mazagan taux d'occupation   51ما تتعداش % ،
السعيدية عندان شهرين وال ثالثة يف العام ختدم، تغازوت عندها 
عام والبنية التحتية دايهلا ما تتآملش السياح اللي تيجيوا هلا يف 

ماشي هم السياح اللي تيكونوا يف  étoiles 5فندق كبري و
تغازوت، ما هنضروش على كلميم اللي منسية أو موغادور اللي 
فيها فندق واحد وما تريقاش لألهداف اللي كانت مسطرة يف 

 .األول
النقطة الثانية هي السياح، ابغيني جنلبوا السياح ولكن احنا    

يف  4192ون سائح ويف ملي 41هضريت على  4141دران يف 
 4192ل  4119مليون سائح اللي مرتقبة، ومن  92السؤال، 

ما نقدروش  4141ل  4192ومن دااب  91عاد وصلنا ل
، تنقول أبن حان الوقت أبن احلكومة توقف وتقول 41نوصلوا ل 

أبن كاين مشكل مع هاذ املخطط ونلقاوا حل آخر، واش أن 
ت ما س ونستثمروا يف حمطاالصواب أنه نبقاوا نديروا يف الفلو 

 ..تتخدمش وكاينة املنافسة الكربى دايل الدول دايل
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، إذن 
شكرا للسيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، 
وننتقل، السيد الوزير من فضلكم، وننتقل إىل القطاع املكلف 
ابملاء، السؤال األول يف هذا القطاع سؤال عن خطر شح املياه 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 
والتعادلية، فليتفضل أحد النواب احملرتمني، السادة النواب إبسم 
الفريق اإلستقاليل هل هناك، السادة النواب من الفريق 

 .اإلستقاليل
 :بد الرمحان خيريالنائب السيد ع

 .السيد الرئيس، شح املياه ايك
 

 :السيد رئيس اجللسة
 .شح املياه قلتها أنصتوا من فضلكم، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرمحان خيري
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،
 ..يعترب

 :السيد رئيس اجللسة
 .القاعة تشوشوا علىالسيد الوزير، شكرا على مسامهتكم، حىت ال 

 :النائب السيد عبد الرمحان خيري
 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، يعترب املغرب حسب تقارير وطنية ودولية من    
بني الدول اليت ستواجه خطر شح املياه أمام الرتاجع الكبري يف 
خمزون املياه، مياه السدود واإلستعمال املفرط والعشوائي والتغريات 
 املناخية واجلفاف اهليكلي. فهل لدى احلكومة إسرتاتيجية واضحة

 .وبرانمج حمدد ملواجهة هذه الوضعية؟ وشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيدة كاتبة الدولة      
السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 

 :ابملاء التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة
 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، يف الواقع هاذ       
الدراسات كاملة هي دراسات تعتمد على فرضيات وتوقعات، 
جزء منها يقدر يكون صحيح واجلزء اآلخر غيكون فيه هامش 
من اخلطأ. فيما يتعلق ابلسياسة الوطنية املائية هي السياسة اليت 

دان منذ اإلستقالل وهي اللي نقدتنا يف الفرتات دايل تنهجها بال
اجلفاف يف الثمانينات والتسعينات، وهي اللي مازال كتنقدان 
حاليا. وهاذ السياسة دائما تتجدد وهاذ السياسة دائما تتميز 

 .ابإلستباقية واالستشعار عن بعد
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املرتكزات دايل هاذ السياسة هو تدعيم البنيات التحتية       
ائية، عرب يعين هاذ املياه السطحية اللي ما زال كتمشي للبحر، امل

حنن مستمرين يف بناء السدود من أجل التعبئة القصوى دايل املياه 
السطحية، مث ابألساس التوجه إىل البحر، وهنا اآلن بصدد إعادة 
النظر يف املخطط الوطين للماء، حىت نعمل أبن الشريط الساحلي  

ة حتلية مياه البحر، وخنول للمياه السطحيكامل يتزود عن طريق 
ملناطق الداخل، ابإلضافة بطبيعة احلال ترشيد وعقلنة إستعمال 
هذا الرصيد املائي اللي تتوفر عليها بالدان. شكرا لكم السيد 

 .النائب
 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب تعقيبكم على جواب السيدة كاتبة الدولة      
 :الرمحان خيريالنائب السيد عبد 

شكرا السيدة الوزيرة على هاذ اجلواب. هي يف البداية السيدة       
الوزيرة، كنتسائلو ما مآل مشروع سد "تكزيرت" إبقليم بين مالل 
أوال؟ هناك غياب إلرادة سياسية لضمان تزويد املواطنني ابملاء 
الشروب، ما دامت تدبري السياسة العمومية يف هذا اجملال يبقى 

يا يف غياب أي تصور واضح من شأنه محاية البالد من أزمة ظرف
عطش خانقة. كما أريد أن اغتنم الفرصة وأشكر السلطات 
اإلقليمية وعلى رأسهم السيد الوايل، لوال التدخل دايلو يف احملطات 
لكانت األمور غتمشي بعيد. هلذا حنا بغينا سياسة واقعية وتكون 

رو املخططات وما  على أرض الواقع، ماشي يعين كندي
كنشوفهمش على أرض الواقع. وهلذا السؤال دايلنا بغينا املواطنني 

 .يشبعو ماء وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب... السيدة       
النائبة من فضلكم، السيدة النائبة من فضلكم احلديث خارج 

 .النائبالقاعة... من فضلكم.. تفضل السيد 
 

 :النائب السيد حممد احلجرية
 شكرا السيد الرئيس،

يف احلقيقة مغاربة العامل القروي واجلبلي، إىل عهد قريب،        
كانوا كيمشيو يشربو من اآلابر واملياه. والسيدة كاتبة الدولة، 
جتيب وكتقول هناك استشعار ودراسات إىل آخره... الواقع 

جمموعة من األقاليم على يكذب كل هذا، هناك عطش يف 
املستوى الوطين. وأعطي منوذج إقليم اتوانت، سد "الوحدة"، 
واحد ستة السدود آخرين. ولكن عطش يومي رغم التدخالت 

إال أنه ما زالت الساكنة تعاين من العطش. أما حان  إىل آخره،
الوقت ابش نقطعو مع هاذ الشي؟ الناس يف البادية صربو على 

، صربو على املدرسة ماشي هي هاديك، صربو املعلم ما كاينش
على على الطبيب ما كاينش، ولكن العطش ما ميكنش نصربو 
عليه. لذلك خص نقطعو مع هاذ الشي بشكل هنائي السيدة 
الوزيرة، وتقول لنا فوقاش التاريخ اللي غنهيو هاذ األزمة دايل املاء 

 يف العامل القروي؟
 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر؟ تفضلي السيدة النائبة هل هناك      
 :انعمة هبيشالنائبة السيدة 

 شكرا السيدة كاتبة الدولة،
دوار بال ماء، ما   41غري إقليم بين مالل كيناديكم أبن       

دواور كانوا عندهم املاء  4كاينش عندو املاء. مجاعة "فمودي"، 
  الصهاريج عالشودااب نشف البيار ما بقاوش، دااب عن طريق 

اتبعة لفم العنصر، يعين حىت هي ما  2كياخذو املاء. دواوير 
عندهاش املاء منهم "إيغردان"، هادو عندهم املاء قريب، لكن 
خص غري حنا نقومو بشي دور مهم عندهم ألن تقريبا عندهم 

ا ومع ذلك كيتنقلو فوق الدواب تقريب مرت ابش عندهم املاء، 41
ابش يشربو املا، عاود مجاعة "فم آيت  أربع ساعات ابش جييبو

دواوير اتمها بال ما حىت مها كيتنقلو واحد املسافة   1البخت" 
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كبرية ابش جييبو ابش يشربو املا، فلهذا كناديوكم ابش تديرو 
واحد، إن شاء هللا، ابش تشوفو يعين وترجعو إلقليم بين مالل 

 ...ابش
 :السيد رئيس اجللسة

إضايف آخر؟ ال، تفضلي السيدة كاتبة هل هناك تعقيب       
 ...الدولة احملرتمة للرد على

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

 السيد الرئيس،
أمتىن أن تكون التعقيبات ما يكونش فيها نوع من جلد       

سياسة  ميت عليه أبن كنتوفرو علىالذات، السيد النائب اللي تكل
سد كبري اللي  921مائية يف األوراق، ما حمل من اإلعراب 
سد كبري بطاقة  921استثمرت فيهم الدولة املاليري دايل الدراهم، 

سد كبري يف طور اإلجناز،  92مليار مرت مكعب،  92,5ختزينية 
، 4192اللي األشغال اآلن موجودة، سدين كبريين مربجمني يف 

إقليم احلوز، سد  وسد "آيت زايت" يف "مها سد "بولعوان
"تغزيرت" غادي يكون عندان الفرصة ابش نربجموه يف السنتني 
املقبلتني هذا كانو عندان... واملنطقة اللي تكلميت عليها من بني 
 املناطق اللي تعززت البنية التحتية املائية أبكرب السدود: سد "بني

ل"، سد "موالي يوسف"، كلها كاينة الويدان"، سد "احلسن األو 
يف املنطقة دايل بين مالل اللي كتوفر على تساقطات.. اللي  
كتعرف تساقطات مطرية جد مهمة. ابلتايل حنااي كنشتغلو وفق 
منظور ووفق خمطط ألن قطاع املاء ما ميكنلكش ختدم فيه بدون 
النظرة اإلستشرافية وبدون التخطيط، القطاع تيعتمد ابألساس 

ى التخطيط عن بعد، وإذا أخفقنا يف التخطيط ما غنكونوش عل
 .يف املوعد

تكلميت السيد النائب احملرتم على على إقليم اتوانت، إقليم       
اتوانت ماشي املشكل دايل املوارد، يعين املا كاين، كاين العديد 

من السدود، سد "الوحدة"، سد " بوهودة"، سد "اسفالو"، سد 
 آخره...، املشكل دايل اتوانت هو أنه "إدريس األول" إىل

املشاريع كاينة موجودة، رصدت هلا االستثمارات الضرورية، ولكن 
املشكل دايل إقليم اتوانت واألقاليم اجملاورة "غفساي"، "القرية"، 
"وزان" إىل آخره...، عرفت أتخر نتيجة املشكل دايل تعرض 

شكل هذا راه هاذ امل الساكنة اللي عرفتوه السادة النواب احملرتمون،
مطروح، املشكل اللي يعوق تقدم األشغال واللي كنلتمسو فيه 

 .املسامهة دايل اجلميع
إقليم بين مالل السيدة النائبة احملرتمة، متفقة معك، سواء       

اقليم بين مالل وال إقليم أزيالل ابعتبارهم أقاليم جبلية أكثر من 
 ...يف العامل القرويمن الساكنة كلها كتواجد  %21وال  31

 :السيد رئيس اجللسة
السيد النائب، امسح يل، من فضلكم السادة النواب،       

تشوشون على..، تفضلي السيدة كاتبة...وبصوت مرتفع لن 
أقبل...، من فضلكم، السادة النواب، السادة النواب من 
فضلكم، السادة النواب من فضلكم، كيف ما تقبلوش انتم على 

كتكلم، السادة النواب كيما تقبلش انت تكون كتكلم أن كتكون  
واحد كيشوش عليك، جيب إنصات بعضنا للبعض من فضلكم، 
ال أطلب، ما كنطلبش أكثر من هاذ الشي، تفضلي السيدة كاتبة 

 .الدولة
شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير  السيدة

 :ءالتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملا
من املفروض أن هاذ املؤسسة تكرس املفهوم الدميقراطي       

للرأي والرأي اآلخر، دعوين، رجاء أنين نكمل الكالم داييل. إقليم 
بين مالل وإقليم أزيالل، ابلفعل، معدل التزويد هباذ املناطق أقل 
من املعدل الوطين، ليس ألن ما كاينش املياه ولكن صعوبة دايل 

ت دايل السكان واإلعتماد على املوارد احمللية التضاريس والتشت
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اللي أصبحت متأثرة بفعل التقلبات املناخية كتحد من التزويد 
 .ابخلصوص يف األقاليم اجلبلية، شكرا

 :السيد رئبس اجللسة
شكرا، شكرا السيدة كاتبة الدولة. منر للسؤال املوايل عن       

ق احملرتمني من الفريسياسة السدود للسيدات والسادة النواب 
 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد حممد إد موسى
 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة كاتبة الدولة،

نظرا ألمهية السدود، نسائلكم فيما أنه احلكومة املوقرة برجمت       
كم ، أسائل4149إىل  4192جمموعة من السدود، ابتداء من 

عن التدابري املتخذة يف هذا املضمار وكذلك األهداف املسطرة. 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلي السيدة كاتبة الدولة      

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

ار التزمت احلكومة يف إطالسيد النائب احملرتم، ابلفعل       
الربانمج احلكومي الذي تعاقدت به مع املؤسسة التشريعية من 
أجل مواصلة تعبئة املياه السطحية عن طريق السدود، ثالثة سدود  
كربى سنواي ابإلضافة للعديد من السدود الصغرى، حنا اآلن 

برجمنا سدين كبريين اللي  4192يف  .حناول أن حنرتم هذا اإللتزام
سد "آيت زايت" وسد "بولعوان" والسد الثالث غاندخلو فيه  مها

بشراكة مع القطاع اخلاص يف إطار الشراكة ما بني القطاع العام 
 .والقطاع اخلاص. شكرا لكم السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة
 .تعقيبكم السيد النائب احملرتم      

 

 :النائب السيد حممد إد موسى
شكرا السيدة الوزيرة على اجملهودات اللي كتقومو هبا فعال       

يم آسفي حول يعين سيما إقل-التساؤل داييل كان أنه جهة مراكش
احلوز على السد سد دايل "الزات" اللي يعين مدة هاذي وهو  
را كنسمعوبه بغينا نعرفو املآل دايلو واملصري إيال جاوبتوان عليه نظ

 كيلعب سيما نظرا حلالة اخلصاص وذلك  لألمهية دايلو والدور اللي
الوضعية دايل املاء الصاحل للشرب اللي هو غادي فواحد النوع 
دايل التفاقم، فهذا سد يلعب دور إجيايب وكذلك بغيت نتساءل 
عن املعايري يعين اللي معتمدة بينكم وبني يعين ما بني احلكومة 

عرفو  نواجلهة، أن هناك سدود تلية وسدود صغرى يعين بغينا 
كذلك املصري دايهلا، و ابلتايل يعين واش هناك واحد اجلدولة 
زمنية هلاذ السدود؟ أحسن ما يوقع هناك التباس ألنه كنتفاجأو 
 بسدود غري مربجمة وتتبان لينا كتعرف النور، بغينا واحد النوع دايل

يدة وشكرا الس ،واحد النوع دايل النجاعة فهاذ التوزيع ،احلكامة
 .الوزيرة

 :سيد رئيس اجللسةال
 .هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب احملرتم      

 :حممد إد موسىالنائب السيد 
خصكم رؤية جديدة عند احلكومة ألن اليوم تنفتقدو املاء       

 .وشكرا ،الصاحل للشرب
 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم، بعض الثوان      
 :عادل السباعي السيدالنائب 
السيدة الوزيرة، بالدان مهددة بشح املياه، املاليني دايل       

األمتار املكعبة كتمشي يف واد "اتنسيفت" ابحمليط األطلسي، كنتو 
قلتو لينا قبل أبنه هو كتديرو واحد الدراسة على واد "اتنسيفت" 
 ابش غيكون واحد السد تلي على مستوى إقليم "شيشاوة"، قلتو

لينا بغينا األرض التكوين دايهلا جبسي ومن بعد قلتو لنا راه غادي 
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نشوفو إقليم احلوز ميكن غاتديرو شي سد تلي على هذا املستوى، 
مدينة آسفي مهددة ابلعطش خصوصا بعد استنزاف املياه 

 .للمنطقة الصناعية
 :السيد رئيس اجللسة

ضلوا السيد تفشكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب؟       
 .النائب

 عبد اجلليل مسكني: النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،
سد "سيدي عبد هللا" إبقليم اترودانت وابلضبط مجاعة       

"اتملوكت" أشغال إمتام بنائه متوقفة منذ ما يقارب أربع سنوات، 
دد ليم اترودانت يهالسيدة كاتبة الدولة، واد "بين احممد" إبق

ساكنة مجاعة "أمحر لكاللشة"، مجاعة "إيداومومن"، مجاعة "زاوية 
السي الطاهر" وخيرب البنية التحتية. نطالبكم ببناء سد متوسط 
على هذا الواد محاية للساكنة ومحاية للبنية التحتية وإنقاذا ملا يزيد 

، ةألف نسمة من العطش، السيدة كاتبة الدولة احملرتم 31على 
 .سد "هاللة" على واد "اوركا" ما مصريه؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال، السيدة كاتبة الدولة       

 .احلكومة ردكم على التعقيبات
السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 

 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء
 السيد الرئيس،شكرا 

 السادة النواب احملرتمون،
خصنا نعرفو واحد املسألة، يعين بناء السدود أو إجناز السدود 

تية ختضع ملنطق التخطيط القبلي، يعين كنشوف املنطقة البنية التح
اللي موجودة فيها ما غتكونش قائمة ابلدور دايهلا، لذلك من 
املفروض أننا نعززو البنية التحتية ببناء سد يعين ببناء سد أو ال 

هذا ما حيدث مع سد "آيت زايت" يعين  تعبئة منشأة مائية،
املنطقة اللي كتشعل فيها الضوء األمحر قبل ما يبدا يشعل خصين 
نكون أان موجودة ما حصل يف برجمة سد إجناز "ىيت زايت" الذي 
يعترب أوىل املنشآت املائية اللي غندخلو فيها يف شراكة مع اجلهة، 

ن أجل آسفي ألن دخلت بشراكة م-وهنا أحيي جهة مراكش
 .متويل هذا السد

السدود األخرى اللي تكلمتو عليها السادة النواب احملرتمون،       
هو سد "آيت عبد هللا" ابلفعل عرف أتخر ألن هاذ السد الشركة 
اللي كانت التزمت ابألشغال دايلو يعين تعرضت للتصفية 
القضائية وكان من املفروض أننا منشيو يف واحد املسطرة دايل 

صفقة إىل آخره استغرقت سنوات، ولكن األشغال املتبقية فسخ ال
اآلن هو قيد النشر  l'appel d'offres اآلن طلب العروض هو

ابش نفوتوه ملقاولة أخرى من  وغيكون عندان فرصة إن شاء هللا
أجل استكمال األشغال املتبقية. السدود األخرى املتوسطة اللي 

ة ألن يف إطار شراك تكلمتو عليها، حنا مستعدين نبنيو سدود
بال شراكة ما ميكن لناش إطالقا أننا نوفيو جبميع التعهدات، يعين، 
نلتزمو جبميع االلتزامات جتاه هاذ املشاريع. لذلك، نرجو أن تكون 
اجلماعات املنتخبة وابخلصوص اجملالس اجلهوية شريك لنا من 

 مأجل إجياد أو برجمة كل هاذ السدود يف الوقت دايهلا، شكرا لك
 .السادة النواب

 :السيد رئيس اجللسة
السؤال املوايل عن ندرة املياه للسيدات والسادة النواب       

فضل أحد ة للتقدم واالشرتاكية، فليتياحملرتمني من اجملموعة النياب
 .واضعي السؤال، السي رشيد
 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرئيس،
كما هو يف علمكم عدد من األقاليم السيدة كاتبة الدولة،        

يف اململكة كيعاين من ندرة املياه، عندان إقليم سيدي قاسم، إقليم 
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بوملان، سطات وإقليم اتوانت. ونسائلكم السيدة كاتبة الدولة، 
اشنو هي اإلجراءات اللي قامت هبا الدولة لتوفري هذه املادة؟ 

 .شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .كاتبة الدولةجوابكم السيدة        
السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 

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

كيف ما قلت وعاود دائما أبن بالدان عرفت يف السنتني       
كس على عاألخريتني عجز على مستوى التساقطات املطرية، وان

مستوى حقينة السدود وعلى مستوى الواردات اللي عرفت واحد 
وكاين املناطق اللي فيها  %21العجز جتاوز يف بعض األحيان 

عجز حاد واملناطق اللي فيها عجز متوسط ّما خلف واحد 
االنعكاس على مستوى التزويد يف اجلماعات، بعض اجلماعات 

ا حمدودة ي كتظل بنفسهابخلصوص املناطق القروية واجلبلية الل
مقارنة مع السياق العام دايل التزويد، وحنا ما بقيناش واقفني  
كنتفرجو، ابلعكس خرجنا حلول آنية ومستعجلة على مستوى 
هاذ اجلماعات وما زال كنشتغلو يف إطار اللجنة اللي أمر هبا 
صاحب اجلاللة، من أجل يعين إخراج منظومات مائية حملية، يعين  

ا ؤقتة ريتما تنضج املشاريع املهيكلة اللي كتجلب لنكإستجابة م
املياه من منشآت مائية كربى وقنوات اجلر اللي كتمتد على مئات 
الكيلومرتات. الساكنة ما ميكنلهاش تنتظر، إذن كان من الالزم، 
يعين هتيئة، منظومات حملية، حفر اآلابر واألثقاب، خزان 

يم يف العديد من األقالوانفورات عمومية واللي اشتغلنا عليها 
 .وابخلصوص املناطق القروية واجلبلية

 :السيد رئيس اجللسة
 .تعقيبكم السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد رشيد محوين
شكرا السيدة كاتبة الدولة على جوابكم، ونثمن كذلك       

الزايرات امليدانية اللي قمتم هبا يف عدد من األقاليم دايل اململكة 
بشراكة مع املنتخبني والسلطة احمللية ملعرفة املشاكل على أرض 
الواقع، حنييكم على هذه املبادرة. كذلك السيدة كاتبة الدولة، 
خناطبكم ومن خاللكم احلكومة ألن هاذ القطاع وهاذ املادة ما  
كتعنيش غري وزارة الدولة املكلفة ابملاء، بل كتعين عدة متدخلني، 

الندرة دايل املاء كريجع ألسباب متعددة:  ألن هاذ املشكل دايل
منها النمو الدميغرايف، منها التلوث السطحي واجلويف، منها كذلك 
سوء التدبري، التدبري دايل هاذ املادة ال يف اجملال الفالحي وال يف 
غريها. وهلذا كنطالبو احلكومة ابش اتخذ بعني اإلعتبار ألن هاذ 

و لناش نصنعوها، ميكن لنا نتخالم  املادة هي الوحيدة اللي ما ميكن
ونلقاو بديل على الكهرابء، ميكن نلقاو بديل على مواد أخرى 
حىت النفطية، ولكن املاء هو ما ميكن لنا ال يتصنع، ال يتشرى، 
وهلذا هاذ املادة كنطالبو احلكومة بعناية جد مهمة وتوضعها يف 

ة كاتبة دالربانمج احلكومي دايهلا وتعطيها أولوية. وشكرا السي
 .الدولة

 :السيد رئيس اجللسة
هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن منر للسؤال املوايل، سؤال عن       

مراقبة جودة املياه الصاحلة للشرب للسيدة والسادة النواب احملرتمني 
فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا 

 .ضلي السيدةاإلخوان العدالة والتنمية، من؟ ال أحد؟ تف
 :النائبة السيدة عزوها العراك

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن جودة املياه املخصصة       
 .للشرب

 :السيد رئيس اجللسة
 .جوابكم السيدة كاتبة الدولة      
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السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيد الرئيس،
كاينة السيدة النائبة احملرتمة، املراقبة دايل اجلودة، مراقبة       

اجلودة هي واحد العمل اللي ما ميكنش يكون فيه تساهل أو 
هتاون أو شي تقصري، ألن ميكن يكون أتخري يف املشاريع، ميكن 
أتخري يف الربجمة ولكن كل ما يتعلق بصحة املواطن أو صحة 
املستهلك لن يكون هناك أي تساهل. لذلك املغرب أو املوزعني 

د املعايري، معايري دايل اجلودة  4األساسيني أو املنتجني، كاين 
يعين اجلودة دايل املياه كيفاش خصها تكون يف كل مادة مادة،  

أو املواد السامة اللي كاين  كل مادة كيميائية أو بكرتيولوجية
صوش يتجاوزو، وإيال كان فيه جتاوز  السقف األعلى اللي ما خا

كنقولو أبن املاء غري صاحل للشرب، وهاذ املراقبة كتكون منذ 
واحدة  norme املصدر حىت لعند املستهلك، وكاين معيار آخر

أخرى اللي كتقول لك شحال من مرة يف اليوم خاصك تراقب 
الشبكة منذ املصدر إىل عند املستهلك، وكنبغي أنكد مرة أخرى 

اثنية واثلثة أبن جودة املياه املوزعة يف القنوات العمومية هي  ومرة
مياه مراقبة ومطابقة ملواصفات اجلودة، وال خوف للمستهلك على 

 .صحته يف هذا الشأن
 :السيد رئيس اجللسة

 .ال أمتموا أعتذر، تعقيبكم السيدة النائبة احملرتمة      
 :النائبة السيدة عزوها العراك

طبعا حنا السؤال دايلنا حول  السيدة الوزيرة، شكرا لكم      
اجلودة املخصصة للمياه املخصصة للشرب ليس فقط من الناحية 
النوعية، ولكن كذلك من الناحية الكمية. اليوم السيدة الوزيرة، 
هناك احتجاجات من جيل جديد بسبب العطش وندرة املياه 

دة الشيء، السيوذلك ابلطبع راجع إىل غياب أو ندرة املاء. هذا 
الوزيرة، يسائلنا حول اإلجراءات املتخذة من أجل ضمان األمن 

املائي جماليا خصوصا ابملناطق اجلبلية والنائية واجلافة وشبه 
 .القاحلة
جل التقارير، السيدة الوزيرة، والدراسات والتشاخيص تقر       

ة يبوجود معضلة ندرة املياه بسبب االستغالل املفرط للفرشة املائ
الغري املتجددة أو بسبب شح املوارد املائية من األصل أو بسبب 
تلوث املاء أو بسبب عوامل أخرى مرتبطة ابلتغري املناخي، ابملقابل 

مل يعد  4141احلكومة تشتغل وفق خمطط مائي وطين يف أفق 
يستجيب أو يواكب التغريات االقتصادية واالجتماعية، أول إجراء 

عادة النظر يف هذا املخطط وحتيينه بشكل السيدة الوزيرة، هو إ
 جيعله يستجيب للمتطلبات املتسرعة السالفة الذكر؛

اثنيا السيدة الوزيرة، إقرار خمطط مائي أو سياسة مائية حملية       
هي واجب املرحلة وفق اخلصوصية اهليدروجيولوجية لكل منطقة.  

ة املائيكذلك، السيدة الوزيرة، البد من اإلشارة أبن النجاعة 
واإللتقائية يف مجيع القطاعات املتداخلة اليت تعين قطاع املاء هو 
إجراء كذلك جيب أن تبادر إليه احلكومة انهيك عن اإلجراءات 
األخرى املتعلقة بتحلية املياه ابلنسبة للمناطق اليت لديها مياه 

 .حبرية، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

واش  السيد النائب. ال هل هناك تعقيب إضايف؟، تفضلوا      
ي؟ ألن انتم آخر من يتكلم، ال أحد؟ تفضلوا حيث ش ما كاين

 .انتم اللي وضعتو السؤال، تفضل
 صاحل أوغبال: النائب السيد

السيدة الوزيرة، تعاين جمموعة من مناطق اململكة من ضعف       
اجلودة دايل املياه الصاحلة للشرب ونعطيك مثال مدينة "مريرت" 

سبق الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية أبنه طرح فيها اللي 
، واعطيتينا تعهد 4192يوليوز  99سؤال يف اجللسة دايل 

السيدة الوزيرة، إيال عقليت أنك غادي حتلي املشكل يف أقرب 
اآلجال، ال شيء حصل. بغيت نبلغيك السيدة الوزيرة، أن 
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ائي ألمن املالساكنة دايل "مريرت" كتعاين يف صمت ومهددة اب
 .دايهلا، شكرا السيدة الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة
 .إذن تفضلوا السيدة كاتبة الدولة للرد      

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

 شكرا السيد الرئيس،
مات، والسيدات النائبات احملرت نبغي غري أنكد للسادة النواب       

هو أن الوضعية اللي كتعرفها بالدان على مستوى تدبري الندرة أو 
شح املوارد هي نفس الوضعية اللي كتعرفها اسبانيا، نفس الوضعية 
 اللي كتعرفها الربتغال، نفس الوضعية اللي كتعرفها إيطاليا، نفس

توسطي كامل ملالوضعية اللي كتعرفها جنوب فرنسا. يعين الفضاء ا
أبمجعه أصبح أكثر عرضة هلاذ التقلبات املناخية وحنا كنا مؤخرا 

يعين جل دول الفضاء املتوسطي تعاين من نفس  la cop 23 يف
املشكل أتخر التساقطات والرتاجع دايهلا يف بعض األحيان بعض 

 .السنوات اللي كتكون فيها عجز مهول
رتمة، كنغي سيدة النائبة احملعلى مستوى التدابري اإلجرائية، ال      

أنكد يعين حنا لسنا عاجزين من أجل إجياد حلول، نشتغل وفق 
من رصيد مائي، من  ما تتيح لنا اإلمكانيات ووفق ما نتوفر عليه

أجل أوال التعجيل ابإلجراءات اآلنية واملستعجلة، يعين خاصنا 
جنربو الناس الساكنة ابش تشرب عن طريق يعين تعميق 

 ...فات أو ترميم الشبكةاإلستكشا
 :السيد رئيس اجللسة

يل السيدة كاتبة الدولة، هذا ما كنت أنبهه لإلخوان  امسح      
السيدات والسادة النائبات، إذن من فضلكم كان احتجاج على 
طلب بسيط هو لننصت بعضنا للبعض مل أطلب أكثر ها هي 

ضلكم، فدااب السيدة كاتبة الدولة حتتج... كنت على صواب، من 
 .تفضلي السيدة كاتبة الدولة تفضلي

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

ال ما كنحتجش، غري كنلتامس شوية دايل الصمت ابقي       
 .مبديت حنتج

 :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلي أحتج عليه، تفضلي،إذا طلبيت الصمت أان طلبته و       

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

فيما خيص املخطط السادة النواب، أبن كاين اللي قال أبن       
، 4141املخطط مل يعد قادر على اإلستجابة، املخطط راه كاين 

 كيقولك بضرورة يعين رفع اآلجال الزمنية دايل  ولكن القانون اآلن
، حنن نشتغل من أجل حتيني املخطط، 4151التخطيط حىت ل

حتيينه وليس زعما ابش حنيدوه ونقولوا أنه أصبح عاجز عن ضمان 
األمن املائي للبالد، خصنا غري شوية دايل الفليسات ابش 

را لكم كنستاطعو أننا خنرجو مجيع املشاريع دايل هاذ املخطط، ش
 .السادة النواب

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا، السؤال نعم... ال السيدة كاتبة الدولة أجابت عن       

ردت على تعقيباتكم ال ميكن السيد النائب. منر للسؤال املوايل، 
سؤال حول اإلنقطاعات املتكررة للماء الصاحل للشرب، السيدات 

ليتفضل الدستوري، ف والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع
 .أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد مصطفى تضومانت
 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن النقص واإلنقطاعات       
املتكررة للماء الصاحل للشرب وذلك ببعض املناطق النائية والبعيدة  

 .كإقليم طاطا وزاكورة على سبيل املثال، وشكرا
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 :رئيس اجللسةالسيد 
 .السيدة كاتبة الدولة تفضلي      

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

السيد النائب احملرتم، كيفما قلت يف السؤال الفارط أبن       
عرفت بعض املناطق بعض اإلضطراابت، ابخلصوص يف فصل 

ف، اللي كيتزاد فيه الطلب. ومقارنة مع السياق العام احلمد الصي
هلل، كانت مناطق حمدودة واللي تدخلنا فيها وجربان يعين حلول 
استعجالية. املناطق اللي تكلمت عليها زاكورة املشكل فيها أزمة 
املاء الزم نعتارفو هبا، واحلمد هلل، يعين أصبحت هاذ األزمة يف 

فيها ما هو آين ومستعجل وما هو على  طريقها إىل احلل خصوصا
املدى املتوسط. طاطا ما فيها شي مشكل، فقد "فم زكيد" اللي 
فيها مشكل، وحنااي كنجهزو اآلابر واألتقاب، وغنجيبوا قناة 

كلم اللي غيمكن هلا ابش حتل املشكل دايل املاء نسبيا   45دايل 
"فم  لما فيهاش مشكل مقارنة مع زاكورة ابستثناء اجلماعة داي

زكيد" اللي كان عندان مناسبة ابش جنتامعو معاكم السيد النائب 
 .احملرتم، شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة
 .تعقيبكم السيد النائب      

 :النائب السيد مصطفى تضومانت
 السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، أنك قليت أن طاطا ما فيهاش شي       
بعض املناطق اللي كتعاين من نقص مشكل، املشكل ما زال كاين 

يف املاء الصاحل للشرب والتدخالت اللي كانت السيدة الوزيرة،  
كانت حمتشمة، اليت قامت هبا بعض القطاعات واللي تشوهبا 
خروقات، وفايت قلنا ليكم يف اللقاء اللي كان يف "فم زكيد" أن 
التدخالت اللي كانت فيها خروقات، وأنكم خاصكم دميرو فتح 

قيق فهاذ الشي هذا، وهناك على سبيل املثال بعض املناطق حت

األخرى اللي فيها نقص يف املاء الصاحل للشرب كبلدية "فم زكيد" 
جبماعة  "توريرت نزانك"و "سنيكمت" دواوير "اوالد هالل"، ودوار

جبماعة  "طاكني""تليت"، ودوار "اوالد مراح" و"أغالن" و
"أكادير أوزرو" جبماعة "آقا". "ألوكم"، ابإلضافة إىل دوار 

والسيدة الوزيرة كيما سبق لينا التمسنا منكم السيدة كاتبة الدولة، 
اليت  املربجمة يف اإلتفاقيات املوضوعاتية ابإلسراع إبجناز السدود

بقيت رهينة الرفوف واليت ستقوم ابحلد من معاانة ساكنة اإلقليم، 
بطاطا وسد  "مساليت" جبماعة "أقا" وسد "أقا إسيل" فهناك سد

"فم زكيد" وابإلضافة إىل اإلسراع إبجناز اخلريطة املائية السيدة 
 .الوزيرة، وشكرا

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

 .السيد النائب احملرتم
 :شناويمصطفى  النائب السيد

امن أبنه يف إطار التضواش ما كتشوفوش، السيدة الوزيرة،       
وملء املسابح  les golfs مع شحة املياه، أنه خصنا نوقفو سقي

 .واختاذ إجراءات استثنائية، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟       
 .ردكم السيدة كاتبة الدولة على التعقيبات

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

 شكرا السيد النائب،
 السادة النواب احملرتمون،

البلدية دايل "فم زكيد"، فيها الوحيدة البلدية اللي فيها عجز       
لرت يف  2دايل األثقاب بواحد  2وكاين مشروع دايل التجهيز 

كلمرت اللي األشغال غادي تنطلق يف   45الثانية ومد قناة على 
الشهور املقبلة. أان ما عرفتش اخلروقات اللي كتكلم عليها السيد 
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النائب احملرتم، وايال كانت عندك شي حاجة مضبوطة جيبها لنا 
 .وحنا غنقومو ابلالزم يف هذا الشأن

اخلريطة املائية غتكون جاهزة شهر مارس راه التزمنا معكم       
عندان يوم دراسي على مستوى إقليم طاطا ابش  ابش يكون

نقولكم اخلالصة دايل هاذ اخلريطة املائية. سقي مالعب الكولف 
أقول أبن يف مجيع املناطق اللي فيها املركبات السياحية واملناطق 
اخلضراء اللي فيها بديل يعين فيها مياه معاجلة وقابلة إلعادة 

منع  يف هذا الشأن من أجلاإلستعمال، مت يعين إعطاء التعليمات 
سقي هاذ املناطق هذه واإللتجاء إىل املصدر الغري التقليدي وهو 
إعادة إستعمال املياه املعاجلة كاين مراكش، أكادير، الصويرة، 

 .بوزنيقة كاميلن هبم كيتسقاو ابملياه املعاجلة. شكرا لكم
 :السيد رئيس اجللسة

سؤال يف هذا القطاع، شكرا السيدة كاتبة الدولة، آخر       
سؤال حول أزمة املياه ببعض املناطق القروية للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال
 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

تعاين الكثري من القرى على الصعيد الوطين خصاص حاد       
احل للشرب، إن مل نقل أهنا تواجه كارثة يف التزويد ابملاء الص

العطش. نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن التدابري املتخذة لتوفري 
 هذه املادة األساسية؟
 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيدة كاتبة الدولة      
السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 

 :واملاء املكلفة ابملاءالتجهيز والنقل واللوجستيك 
 شكرا السيد الرئيس،
 السيد النائب احملرتم،

مرة أخرى أشري، أبنه عرفت بعض املناطق خالل فرتة الصيف       
بعض اإلضطراابت يف التوزيع واللي انجتة ابألساس على ارتفاع 
الطلب واخنفاض القدرة اإلنتاجية لبعض مصادر التزويد 

ثقاب زود من موارد مائية حملية، األابخلصوص يف املناطق اليت تت
واآلابر والعيون اللي الصبيب دايهلا اخنفض وعرفت بعض األحيان 
نضوب، ولكن كان تدخالت آنية ومستعجلة على مستوى هذه 
اجلماعات عرب: جتهيز أثقاب إضافية، ترميم بعض األثقاب 
 األخرى، الرفع من املردودية دايل الشبكة واحلد من الضياع واهلدر

هذه فقط حلول آنية ومستعجلة، كل هاذ املناطق مشمولة 
مبشاريع مهيكلة اللي غتجلب املياه من احلقينة دايل السدود على 
مستوى مئات الكيلومرتات واملشاريع كلها يف قيد اإلجناز. نتمناو 
أننا نستاطعو إن شاء هللا نكونو يف املوعد، وهاذ الشي كامل 

ا، مل خاص الشتاء تطيح هللا يرمحنخص هللا يرمحنا، هاذ الشي كا
 .شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة
آمني، تفضل السيد النائب احملرتم، تعقيبكم على جواب       

 .السيدة كاتبة الدولة
 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

حيح هو الكالم اللي ص -هللا يرمحنا-على الكالم اللي قليت       
احد بة الدولة، حنا يف إقليم الرحامنة و فهاذ الشي، غري السيدة كات

الدواوير كثرية اللي اآلن الناس ابلعطش، وغياب اتم للوزارة دايلكم 
على هاذ الدواوير، كاين بعض اجلماعات كدمير واحد اجملهودات 
اللي كتبقى جمهودات غري كافية. هلذا السيدة الوزيرة، كنطالبو 

وا هاذ األخرى ابش حتلمنكم ابش جتيو عندان لإلقليم واألقاليم 
املشكل ألن العطش هو احلاجة اللي ما ميكنش ابش يصرب عليها 

 .وشكرا، املواطن
 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة      
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السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :املكلفة ابملاءالتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 

السيد النائب، حنا رهن اإلشارة، ميكن لنا جنيو عندكم فأي       
 .وقت مرحبا

 :السيد رئيس اجللسة
رفعتو األصبع دايلكم متأخرين السيد النائب. إذن شكرا       

للسيدة كاتبة الدولة على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. 
مومية... وابلوظيفة العوننتقل إىل القطاع املكلف إبصالح اإلدارة 

من فضلكم... السيد النائب من فضلكم... وفيما يلي ثالثة 
أسئلة تتميز بوحدة املوضوع، ويتعلق األمر ابلالمتركز اإلداري، لذا 
سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن السيد 
الوزير. إذن السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق 

 .لعدالة والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤالا
 :النائب السيد عز العرب حليمي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

نثمن إرادة احلكومة املعرب عنها يف الربانمج احلكومي والتعهد       
دايل السيد رئيس احلكومة، اباللتزام ابعتماد وتفعيل امليثاق 

اإلداري. ونظرا لألمهية واإلستعجالية دايل هاذ الوطين لالمتركز 
الورش يف دعم اخليار الدميقراطي وترسيخ اجلهوية املتقدمة، 
نسائلكم عن املقاربة وعن التصور الزمين العتماد وتفعيل امليثاق 

  .الوطين لالمتركز اإلداري، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

ريق احملرتمني من فالسؤال الثاين للسيدات والسادة النواب       
 .األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد فؤاد العماري
ز السيد الوزير، يف نفس السياق اجلدولة الزمنية مليثاق الالمترك      

 .اإلداري

 :السيد رئيس اجللسة
السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق       

 .فليتفضل أحد واضعي السؤالاحلركي، 
 :النائبة السيدة غيثة احلامتي

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات احلكومية لتوطيد سياسة       
الالمتركز اإلداري كأساس للتنمية املستدامة احمللية وتنزيال للجهوية 

 .املتقدمة؟ وأين حنن من ميثاق الالمتركز اإلداري؟ وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

تفضلوا السيد الوزير للجواب، إذا أردمت للمنصة حيث ثالثة       
 .دايل األسئلة سيطول الوقت شيئا ما

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

شكرا السيدة والسادة النواب احملرتمون على هذا السؤال.       
ال التزمت احلكومة يف العرض الذي قدمه السيد رئيس احلكومة فع

أمام غرفيت الربملان من أجل التنصيب، التزم إبخراج امليثاق دايل 
الالمتركز اإلداري. كاين هناك اشتغال، كاين أرضية متوفرة عند 
احلكومة مبنية على مقاربة واضحة ترتكز على مبادئ، يف مقدمتها 

 لية ومصاحبة اجلماعات الرتابية من حيثتعزيز الدميقراطية احمل
 توفري الدعم التقين، مث تطوير اخلدمة العمومية ابلنسبة للمواطنني

يف إطار القرب، وأيضا خلق واحد اإلنسجام بني السياسات 
 .التنموية والتضامنية على املستوى الرتايب

وهذا امليثاق كيهدف يف اهلندسة دايلو، يف املضامني       
ضيات دايلو إىل جعل اجلهة هي اإلطار األمثل دايل واملقت

الالتركيز، ودايل خلق نوع من األقطاب أو املديرايت اجلهوية 
لتقريب بعض املهام اإلدارية املتقاربة، وأيضا حتديد األدوار 
ملختلف الفاعلني ال املصاحل املركزية وال الالمتمركزة أو الفاعلني 

زة اآلن، كان البد من خلق اإلقتصاديني. األرضية أصبحت جاه
واحد النوع د اإلنسجام مع خمتلف القطاعات احلكومية، وأنتما  
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ة كتعرفو أبنه مباشرة بعد اخلطاب امللكي الفتتاح الدورة التشريعي
واللي ذكر فيه بضرورة إصدار هذا امليثاق دايل الالمتركز اإلداري، 

تزم السيد لمباشرة انعقد جملس حكومي واللي يف االفتتاح دايلو ا
رئيس احلكومة، أن امليثاق دايل الالمتركزاإلداري سيكون جاهزا 

 .هذه السنة، شكرا قبل متم
 :السيد رئيس اجللسة

 .إذن تعقيب فريق العدالة والتنمية من فضلكم   
 فاطمة اهل تكرور: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،
بلورة مشروع  يف السيد الوزير، حنن نثمن وننوه ابلتقدم احلاصل   

املرسوم، ألن تنفيذه سيعطي دفعة قوية للجهوية املوسعة، إال أنه 
ابت من الضروري حتديد جدول زمين على املدى القريب لتنزيل 
هذا امليثاق على أرض الواقع، ألن كل تعطيل فيه هو تعطيل 
للدميقراطية احمللية وتعطيل ملصاحل املواطنني. إذا كان هناك أيضا، 

الوزير، أتخري فما هي املراحل اليت مل تكتمل بعد من أجل السيد 
هذا اإلصدار؟ أيضا توضيح أهم املقتضيات اليت جاء هبا هذا 
املرسوم، أضف إىل ذلك، السيد الوزير، أنكم مل تفسحوا عن 
اخلطة التواصلية اليت ستعتمدها احلكومة للتعريف هبذا املرسوم 

ن ابقي ابإلدارات املركزية وعلدى املوظفني العموميني املتواجدين 
اإلجراءات األخرى ككيفية توزيع خريطة الكفاءات واألطر على 
اجلهات، لكي نضمن نوعا من التوازن يف توزيع املوارد البشرية، 

 .شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا   
 :النائب السيد فؤاد العماري

الوزير، على كل حال على األقل يف الوالية احلالية  شكرا السيد    
كنسمعوا على أجندة زمنية حمددة، عكس احلكومة السابقة اللي 

 5مسعنا يف التصريح احلكومي هضر على ميثاق الالمتركز وتسنينا 
 .سنني وما شفنا والو

ميثاق الالمتركز السيد الوزير هي رؤية سياسية قبل ما يكون     
ة، هاذ الرؤية السياسية إىل حدود الساعة ما إجراءات إداري

مسعناهاش ما عرفناش مع من كنتقسموها، ما عرفناش آمشن نقاش 
اللي غنطرحوا وشنو هي اجلهات اللي غدورو معاه هاذ الرؤية 
املتمثلة يف ميثاق الالمتركز اإلداري، ألن هي رؤية اللي غتحدد 

التنزيل رؤية  يفيةاملستقبل دايل البالد، رؤية اللي غتحدد حىت ك
أو املشروع التنموي اجلديد. طبعا كنعرفوا املعاانة اللي كتعانيها 
اجلهات واجلماعات الرتابية، واملواطنني يف العديد من مناطق 
اململكة، خاصوا يطلع للرابط على وثيقة صغرية، خاصوا يطلع 
للرابط على حاجة صغرية اللي كتهم اإلدارات اللي كاينة، األهم 

ساسي يف ميثاق الالمتركز اإلداري كيفاش نقربوا اخلدمة من واأل
املواطنني، كيفاش نقربوا وكيفاش نوزعوا الكفاءات الوطنية على 
صعيد الرتاب الوطين، ما خصناش نشوفوا ميثاق الالمتركز خيرج 

أسابيع مسعنا السيد  4عوج كما خرج العديد من املراسيم هاذ 
 ..الوزير

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق احلركي   

 :النائبة السيدة غيثة احلامتي
الالمتركز اإلداري هو أساسي إلصالح اإلدارة وحتديثها وهو    

دعامة أساسية للدميقراطية على املستوى اجلهوي واحمللي 
واإلقليمي، ودعامة للتنمية املستدامة ودعامة للجهوية املتقدمة، 

ضروري حصر اختصاصات اإلدارات املركزية يف وابلتايل من ال
التوجيه والتأطري والتقييم واملراقبة، وإعداد النصوص التشريعية 
والتنظيمية على أساس مبدأ التفريع، وكذا برجمت على الصعيد 
الوطين لربامج التنمية، وتظل اإلدارات الالمركزية هي اليت تنفذ 

رة اعتماد المتركز وضرو الربامج، وابلتايل ضرورة تسريع ميثاق ال
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العدالة اجملالية يف اإلدارات ويف املوارد البشرية واملالية إلجناح 
، وابلتايل مسعنا 4199مسلسل اجلهوية املتقدمة تفعيال لدستور 

ابلالمتركز منذ سنني، إال أن تفعيله على أرض الواقع يعرف عدة 
دة عنهم يعراقيل، وابلتايل فقد سئم املواطنون من وجود إدارات بع

وآن األوان لسياسة القرب وسياسة عدم إرهاق  مبسافات كثري
 .املواطنني ابلتنقالت الغري مربرة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا    

 .السيد الوزير ردكم على التعقيبات
 لدى رئيسالسيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب 

 :احلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية
فعال حبال اللي تفضل السي العماري ابش ما خيرجش هذا    

امليثاق عوج، هاذ احلكومة عطات لنفسها شوية اتلوقت ألن 
امليثاق ميثاق، ماشي مرسوم، واملواثيق يف سلم النصوص القانونية 

ب للي تفضلوا بعض السادة النواعندها ديباجة وعندها مبادئ، وا
اللي وضحوها فعال وقع أتخر، لكن اآلن احلكومة كانت مضطرة 

اجتماع احلكومة انكبت على  45اجتماع، يف  45على األقل يف 
نص الستكمال العدة القانونية دايل القانون التنظيمي  44إصدار 

للجهة، ألن دستور اململكة اختار أن اجلهة هي اإلطار األمثل 
التركيز اإلداري، هي اإلطار، غري وكان املفارقة اللي وقعت يف ل

املغرب هي أن شعوب أخرى بدات ابلالتركيز اإلداري وصلت 
للجهة، حنا بدينا ابجلهة وقطعنا فيها أشواط وجملس اجلهة ينتخب 
ابإلقرتاع العام املباشر، ولكن إىل جانب اجلهة ليست هناك 

يف  للي ميكن هلا تشتاغل معاهإدارات عندها تفويض يف القرار ا
نص دااب اكتمل  44إطار إعداد السياسات التنموية احمللية، إذن 

التصور العام دايل اختصاصات الوالة، العمال، املصاحل إىل غري 
ذلك، عندان إطار قانوين مكتمل يشكل أرضية صلبة اللي ميكن 

اظرو خيرج تنبنيو عليها الركائز دايل الالتركيز اإلداري يف املغرب، ن

ال النص وحبال اللي تفضلت السيدة النائبة التنزيل دايلو حيتاج فع
إىل جدولة زمنية لنقل السلط، ألن نقل السلط ماشي مسألة 

ة، بسيطة، نقل السلط ال يف تدبري امليزانية، وال يف الربامج القطاعي
 وال يف االستثمار وال حىت يف تدبري املوارد البشرية، وأان متافق مع

السي العماري على أنه يلزم نوع من التشارك يف إعداد هاذ 
امليثاق، وابلتايل هاذ الوزارة واحلكومة رهن إشارة جلنة العدل 
والتشريع إذا بغات يكون عرض وتكون مناقشة موازية لإلعداد 
ووضع اللمسات األخرية على هاذ املشروع اتمليثاق قبل هناية شهر 

 .دجنرب، وشكرا
 :لسةالسيد رئيس اجل

السؤال املوايل سؤال عن تعقيد املساطر اإلدارية للسيدات    
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .فليتفضل أحد واضعي، تفضل السيد النائب
 :احلسني أزوكاغالنائب السيد 

سنوا حنالسيد الوزير، عن اإلجراءات اللي انويني تقوموا هبا ابش    
 املساطر اإلدارية املعقدة على املغاربة؟

 :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلوا السيد الوزير   

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

السيد النائب، تبسيط املساطر هو أحد األورش األساسية دايل    
إصالح اإلدارة العمومية واللي كيندرج يف إطار واحد املدخل 
أساسي يقتضي حتسني عالقة اإلدارة ابملواطنني، املساطر 
تعقيداهتا، وأحياان اخللو دايهلا من أي معىن قانوين أو نفعي كيخلق 

اهل دايل املواطنني، حنا فعال واحد النوع اتلعبث وإرهاق الك
بدينا يف هاذ الورش ونقدر نقولك يف هاد اللحظة كاينة جلنة 
خمتلطة ما بني خمتلف القطاعات كتواصل العمل دايهلا ابلوزارة، 
لتبسيط املساطر دايل أعقد مسطرة كاينة يف هاذ اململكة السعيدة 
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خلطاب ا هي مسطرة نزع امللكية واللي تكلم عليها جاللة امللك يف
دايلو اللي خصصوا إلصالح اإلدارة، وحنا يف األشواط األخرية 
اآلن دايل تدووين مجيع املساطر املتعلقة بنزع امللكية، كاين أيضا 

أكتوبر مبثابة مرسوم  42واحد التبسيط آخر مهم اللي صدرانه يف 
وهو املتعلق بتوسيع صالحيات اإلشهاد على مطابقة النسخ 

صالحة إىل خمتلف اإلدارات العمومية، وهذا ألصوهلا، توسيع ال
أيضا غادي يرفع شوية اتملعاانة على املواطنني، عندان مشروع آخر 
مهم رقمي كيدخل يف إطار التحول الرقمي لإلدارة املغربية ويتعلق 

 Gateway بتوفري إبجياد واحد واحد األرضية رقمية كتسمى
gouvernementale   دارات اإلاليت مبوجبها ميكن ملختلف

العمومية أن تتمكن من الولوج املشرتك لقاعدة البياانت لإلدارات 
األخرى، ألن أحياان كيكون املواطن مطلوب منو الستكمال 
واحد اخلدمة إدارية أن يتنقل بني خمتلف اإلدارات وكأنه منسق 

 دايل اإلدارات العمومية. 
للموظف يف املكتب األمامي دايل اإلدارة  اآلن يكفي

ميكن لو يدخل لقاعدة البياانت املشرتكة ما بني وزارة املالية،  أنه
وزارة الداخلية، احملافظة العقارية، إىل غري ذلك، للتأكد من 
املعلومة، ميكن أنك تديل غري ابلرقم دايل السجل العديل أو 
السجل التجاري وبال ما جتيب ال نسخة وال مطابقة. إذن حنا 

 .. ماضيني يف هاذ اإلجتاه
 :لسيد رئيس اجللسةا

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب
 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

السيد الوزير، هناك وقائع تكذب هاذ املسار هذا، وال سيما يف 
اجملال دايل اإلستثمار ابلنسبة للمغاربة، خصوصا أن هناك فئة  
كذلك من العمال املهاجرين اللي كيجيو يستثمرو يف بالدهم 
ولكن كيعيشو جحيم مع يعين املراكز اإلستثمار ومع اإلدارات 

هذا  ادي نعطيكم مثال ساطع يفالرتابية ومع مصاحل التعمري. وغ

اجملال يف مدينة أكادير اللي جمموعة من املستثمرين جاو من 
املهجر ابش يستثمرو يف مشروع دايل أكادير الند، و ابلرغم من 
أنه جتاوزو كل العراقيل اإلدارية وحصلو على الرخص، ومن بعد 

هي و  شرعو يف البناء دايل هاذ املشروع، إال أهنم فوجئوا ابإلدارة
تسحب منهم الرتخيص، وهاذ الناس هاذوا فقدو يف هاذ املشروع 

د املليار. ابإلضافة أن املدينة كذلك فقدت أزيد من  4هذا 
منصب شغل وإمكانيات مالية ابش أنه أكادير تويل  9111

قطب سياحي يعين تيتوافدوعليه املواطنني املغاربة والسياح 
ها تصاد الوطين تيأدي فياألجانب. كذلك هاذ املسائل كلها اإلق
. هناك كذلك مثال %4مثن ابهض من الناتج الداخلي اخلام ب 

منذ أن أصدر عباس الفاسي هللا يذكرو خبري، منشور مبوجبه أن 
البطاقة الوطنية ابش تويل كتعفي املرتفقني من شهادة السكىن، من 
عقد االزدايد اللي كيقطعو عليه الناس كيلومرتات ابش جييبوه من 

ملناطق دايل اإلزدايد دايهلم. هاذ القضية ما زالت سارية املفعول، ا
 la carte مازال كيتطلب للطلبة اللي غيدوزو اإلمتحاانت

nationale et l'extrait  والشواهد وخمتلف الشواهد. إذن
هاذ الوقائع مازالت تكذب هاذ النوااي الطيبة دايلكم السيد الوزير. 

يثاق وزارة تنكب يف هاذ املرحلة على املأمتىن صادقا أنه ابلفعل ال
دايل الالمتركز، وعلى اإلصالحات ومدونة حقيقية هلاذ اإلجراءات 

 ..ابش ما نبقاوش نعيشو املزاج يف اإلدارة
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن منر لسؤال    
والسادة النواب  حول احلكامة داخل اإلدارة املغربية، للسيدات

احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي 
 .السؤال، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد ردوان غامن
 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، أداء اإلدارة املغربية كان حمط انتقادات الذعة من    
ئلكم اطرف أعلى سلطة يف البالد يف عدة مناسبات. هلذا نس

السيد الوزير، عن اإلجراءات اليت تقوم هبا احلكومة لتخليق اإلدارة 
 .املغربية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلوا السيد الوزير   

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

نبغي غري نذكر يف معرض اجلواب شكرا على هذا السؤال،    
على أنه مع حكومة التناوب، كان صدر واحد امليثاق دايل حسن 
التدبري، وبعده قانون الصفقات العمومية، ومع حكومة السي عبد 
الرمحان اليوسفي بدات جرعات األوىل دايل ختليق املرافق العمومي 

رة م يف هاذ البالد، وتلتها عدة مراسيم وإجراءات، ولكن ألول
املغرب اصبح عندو إسرتاتيجية وطنية حملاربة الفساد، وتعزيز قيم 
النزاهة يف املرفق العام، وإسرتاتيجية جاهزة حتتاج إىل تفعيل، 

إصدار مبقتضى مرسوم  Juillet والتفعيل جاء مبناسبات يف شهر
اللي كيأسس اللجنة الوطنية حملاربة الفساد اللي كيرتأسها السيد 

وتضم عدد من الوزراء ومن ّمثلي اجملتمع املدين  رئيس احلكومة،
العاملني يف جمال النزاهة أوالشفافية، وكذلك من القطاع اخلاص 

 .ومؤسسات دايل احلكامة، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب احملرتم   
 :النائب السيد ردوان غامن

 شكرا السيد الرئيس،
 مجيل، ولكن السؤال املطروح، هل سيطبقما قلتم السيد الوزير    

على أرض الواقع؟ احلكومات املتعاقبة قامت مببادرات إصالحية 
 ولكنها بدون جدوى، ألن املبادرات املتخذة ال تتسم ابالستمرارية

وابلتايل تبقى كل املبادرات تدور يف حلقات مفرغة وتستمر معاانة 
ا كلفة ؤالت اليوم هي ماملواطنني ومعاانة اإلقتصاد الوطين، والتسا

عدم حكامة اإلدارة املغربية على مستويني اإلقتصادي 
واإلجتماعي، ملاذا ال حتقق بالدان نسب منو مهمة؟ ملاذا اإلقتصاد 
املغريب ال يوفر فرص الشغل؟ ألنه بكل بساطة احلكومة ال تستطيع 
تنفيد ما ختصصه من مبالغ مالية موجة لإلستثمار وسبب يف ذلك 

ر اإلدارية املعقدة جدا، البريوقراطية اإلدارية، غياب اإلدارة املساط
 94اإللكرتونية فماذا عن برانمج رقمنة اإلدارة، مل حيقق فيه إال 

، عدم مواكبة اإلصالح بتأهيل املوارد البشرية استمرار الفساد %
داخل اإلدارة العمومية، قلة الكفاءات يف اإلدارة العمومية، ما 

 .املوظفني األشباح يف كل القطاعات يزيد عن ذلك هو
 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائبة السيدة فتيحة سداس
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
 كبري  فعال هاد الورش دايل إصالح اإلدارة هو ورش إصالحي   

وتنعتاقد أنه اليوم الوزارة، وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية 
جات بتصور واضح يف هاذ اجملال، ولكن هاذ الشي كيخصوا أوال 
الوقت وكيخصوا شوية دايل النفس، وكيخصنا شوية دايل الصرب 
ألنه ابإلضافة إىل املساطر ما كاينش فقط غري املساطر، كاين 

لعقليات، ومسألة العمل على العقليات ما  أيضا العمل على ا
كتجيش فقط على أننا غنصدروا قانون، العقليات غتغري ال، هذا 
عمل خاصوا عمل كبري وعمل جبار وتنعتابر أنه السيد الوزير 
الوزارة اللي مكلف هبا كتقوم مبجهود جبار وحنا تنتمنوا هاذ العمل 
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رش إصالحي  أنه و  وتنتمناو لو التوفيق يف هذا اجملال، وتنعتربو
  ..اتخلطاابت، وأيضا 4 كبري ماشي ابلصدفة جاب

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة النائبة، كاين شي تعقيب إضايف، ردكم السيد    

 .الوزير تفضلوا
السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 

 :احلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية
ري نبغي نقول السيد النائب أبن هناك فعال كما تفضل جاللة غ   

امللك تضخم يف التشخيص، ولكن هناك إرادة سياسية واملغرب 
غادي يف اجتاه واضح حملاربة الفساد، ميكن نقول لكم أبن يف هناية 
األسبوع رجع الوفد املغريب من فيينا عاصمة النمسا يف مؤمتر األمم 

دولة،  942، وتقدم مبقرتح صوتت عليه املتحدة حملاربة الفساد
يعين بواحد اإلمجاع منقطع النظري، وكان هناك التنويه أبن املغرب 
منخرط، والتجربة دايلو النموذجية يف حماربة الفساد، وكما كتعرفوا 
أبن هذا موضوع فيه جوانب زجرية، فيه جوانب قمعية ووقائية 

يف إطار  وينخرطوتربوية، ولكن التصور اتملغرب تصور متكامل 
 4112إلتزامه الدويل ألنه من الدول األوىل اليت صادقت يف سنة 

 .على اتفاقية األمم املتحدة حملاربة الفساد
 :السيد رئيس اجللسة

آخر سؤال يف هذا القطاع، سؤال عن اإلرتقاء ابخلدمات    
اإلدارية املقدمة للمواطنني للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .التجمع الدستوري، فليتفضل تفضلي السيدة النائبةفريق 
 :النائبة السيدة غزالن مرزوقي

السيد الوزير، أي اسرتاتيجية حلكومتكم يف جمال اإلصالح    
 اإلداري؟

 :السيد رئيس اجللسة
 .جوابكم السيد الوزير   

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

اإلصالح اإلداري اللي اعتمدتوا هاذ احلكومة هوإصالح له    
مرجعية مهمة جدا، هي مرجعية الدستور اللي خصص ألول مرة 
ابب يف جمال احلكامة وإخضاع احلكامة ملبادئ املسؤولية 
والشفافية واحملاسبة واملساواة وجودة اخلدمة العمومية، كذلك هناك 
املرجعية دايل اخلطب امللكية السامية يف هذا الشأن، نتوما عارفني 
أنه عطا عناية كبرية إلصالح اإلدارة، وكاين الربانمج احلكومي 
الذي أفرض يف حموره الثاين ركنا أساسيا لتعزيز قيم النزاهة وإصالح 
اإلدارة، كاين مقاربة متكاملة سياسية تروم إحداث أربعة حتوالت  

تحول التنظيمي، والتحول التدبريي، والتحول كربى هي ال
التخليقي، والتحول الرقمي لإلدارة املغربية من أجل الوصول إىل 

 .إدارة شفافة، فعالة، نزيهة ومتخلقة، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

آه  ،شكرا السيد الوزير احملرتم على مسامهتكم القيمة، ونتوقف   
ضل السيدة الصالة زمحتنا، تف امسح يل تعقيب تعقيبكم السيدة..،

 .النائبة احملرتمة، تفضلي
 :النائبة السيدة غزالن مرزوقي

إن طرحنا هلذا السؤال انبع من حرصنا على إصالح اإلدارة    
قلب كل   ابعتبارها أولوية وطنية ال تستحمل التأجيل فاإلدارة يف

 عملية تنموية على املستوى االقتصادي واالجتماعي، فاالستثمار
مير عرب اإلدارة ومصاحل املواطنني متر عرب اإلدارة، كل احلكومات 
اليت تعاقبت السيد الوزير خالل العقود األخرية كانت تقدم 
خمططات وبرامج واسرتاتيجيات، لكن نتيجة احلال على ما هو 
عليه بل على العكس تفاقم أكثر، احلجر األساس يف هذا 

اإلدارية  ني وتبسيط املساطراإلصالح السيد الوزير هو حتديث قوان
وتقليص اآلجال والعمل على أتهيل العنصر البشري مع ضمان 
ومواكبته للمستجدات التكنولوجية، وأنمل السيد الوزير أن تكون 
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االسرتاتيجية اليت أنتم مقبلون عليها متكاملة ومشولية تستحضر 
مجيع اإلشكاليات املرتبطة جبعل اإلدارة يف خدمة املرتفق وأن 
تكون يف مستوى طموح جاللة امللك وطموح املواطن املغريب، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، تفضلوا السيد الوزير، إذن الشكر    
دقائق  91لكم السيد الوزير على مسامهتكم القيمة، ونتوقف ل 

 .ألداء الصالة
م كإذن إيال امسحتوا السيدات والسادة النواب، من فضل

نواصل، إذن ننتقل إىل القطاع املكلف ابإلسكان، من فضلكم 
السادة النواب، سؤال حول أزمة السوق العقاري للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل 

 .أحد واضعي السؤال
 :النائب السيد عبد السالم الباكوري

 شكرا السيد الرئيس،
الوزيرة، سؤايل موجه لكم يصب حول أزمة السوق السيدة    

العقارية، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن التدابري واإلجراءات اليت 
 ستتخذها احلكومة لتنشيط السوق العقاري مستقبال؟

 :السيد رئيس اجللسة
 .جوابكم السيدة كاتبة الدولة احملرتمة   

رتاب عداد الالسيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إ
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

نبغى نذكر يف األول أبن هاذ القطاع  شكرا السيد النائب احملرتم،   
دايل السكن واحد القطاع اللي مهم وكيساهم يف اإلقتصاد الوطين 

وكيوفر أكثر من مليون دايل األشخاص اللي   % 3.2ب 
 مستدامة ومستمرة، مع العلم أن غالبية اإلنتاجكيشتغلوا بطريقة 

دايل العقار كلها من الصنف دايل السكن اإلجتماعي، هاذ 
املقاربة دايل السكن اإلجتماعي خططت عرب فرتات، الفرتة اللي 

يعين االنطالقة دالربانمج دايل السكن  4192و 4191بني 
رة دايل فاجتماع، كان عليها واحد اإلقبال كبري، وكانت واحد الو 

املنعشني العقاريني اللي داروا اتفاقيات مع الوزارة و جنزوا يعين 
واحد العدد كبري دايل وحدات السكن، إال أنه يف الفرتة ما بعد 

وقع واحد التوازن وبعض اإلشباعات يف بعض املناطق  4192
للدرجة أنه وقع واحد البطء واحد الفتور يف إجناز دايل السكن، 

كناش نتكلموا على أزمة ألن كاين اخنفاض صحيح وابلتايل ما مي
يف إجناز الوحدات السكنية، ولكن ليست أبزمة، حبيث أن الربامج 

استمر يف اإلجناز،  921دايل السكن املنخفض التكلفة دايل 
استمر يف اإلجناز، وابلتايل ال ميكن لنا احلديث عن  451ودايل 

 .أزمة يف العقار، شكرا السيد النائب
 :رئيس اجللسةالسيد 

 .تعقيبكم السيد النائب   
 :النائب السيد عبد السالم الباكوري

السيدة الوزيرة أان كنتفهم اجلواب دايلك، أان ما بغيتش حىت    
واحد الشرحية أخرى يف القطاع اللي مها منعشني عقاريني من 
الدرجة املتوسطة ومن الدرجة العادية حىت مها كيعانيوا واحد 

 وكيعيشوا واحد املرحلة يف هاد الظرفية خايبة اللي اإلقصاء كبري
من جلهم راهم يف السجون، ألهنم كتعرف الوضع العقاري اليوم 
وال ابلنسبة للزبناء اليوم اإلستطاعة دايهلم ما كتوفرش هلم الشروط، 
وأكثر من هذا كتعرف هاذ القطاع، السيدة الوزيرة، كيساهم واحد 

العاملة ابخلصوص من الناس اللي  املسامهة كبرية للشغل واليد 
كيجيوا من البادية وكاينني املهنيني كذلك اللي هم اليوم صبحوا 
راه رمبا، السيدة الوزيرة، خصك تعرف واحد القضية أنه راحنا 

 les حبكم امليدان دايلنا يف هاذ الباب هذا، راه هاذوك
plombiers وهادوك les triciens وهادوك الناس د.. 
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 :اجللسة السيد رئيس
شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ إذن بعض    

 .السيدة كاتبة الدولة، اثنية الثواين أظن
السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 

 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان
ر كنشتغلوا يف إطااللي ميكن يل نطمن السيد النائب هو أن  

اتفاقيات، إذا بنود االتفاقيات كتحدد املسؤوليات والواجبات 
 .دايل كل واحد، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، إذن منر للسؤال املوايل عن السكن االجتماعي واالقتصادي 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، تفضلي 

 .السيدة النائبة احملرتمة
 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السادة والسيدات النواب احملرتمون،
أتوجه بسؤال حول السكن االجتماعي واالقتصادي، شنو هي    

اإلجراءات اليت جيب اختاذها لضمان احرتام دفاتر التحمالت 
 .وضمان مراقبة صارمة على هذا القطاع، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلي السيدة كاتبة الدولة   

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

اللي نبغى نقول لكم هو أن  شكرا السيدة النائبة احملرتمة،   
، ر، املراقب أكثرالسكن االجتماعي كيبقي هو الصنف األكث

ملاذا؟ ألن االتفاقيات حتدد الواجبات واحلقوق دايل كل واحد، 
ألف  921اثنيا املشروعني اللي معروفني بكثرة هي املشروع دايل 

ألف درهم، وكيف تتم هذه املراقبة؟ تتم عرب مراحل،  451درهم و

أوال عند إعداد االتفاقيات عند إعداد اتفاقيات وملا تتم املصادقة 
ليها ترسل إىل املصاحل اخلارجية إلشعارهم أبن هناك مشاريع ع

ستنطلق يف نفوذ ترابه، املرحلة الثانية هي قبل انطالق املشروع، 
البد من املنعش العقاري أن حيرتم بنود دفرت التحمالت ابحلصول 
على الرتخيص دايل البناء وكذلك إجناز الدراسة التقنية بواسطة 

ة وكذلك تسليم ملف كامل ملمثلي مكاتب الدراسات املختص
الوزارة يف املصاحل اخلارجية، املرحلة الثالثة هي يف طور اإلجناز، 
وهنا مربط الفرس، تقوم املصاحل اجلهوية بتتبع وبعث التقارير 
الدولية، وهاذ التقارير هي ضرورية ومؤكدة، اثنيا يف املرحلة الرابعة 

 ..أثناء التسليم يشرتط اباللزام شهادة
 :لسيد رئيس اجللسةا

 .شكرا السيدة كابتة الدولة، تعقيبكم السيدة النائبة احملرتمة
 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

كل شي املغاربة كيعرفوا السكن االجتماعي واالقتصادي    
وكيعرفوا التجاوزات واالختالالت، ألن ما كيتمش احرتام سالمة 

كن  اللي كيقطنوا يف هاذ السجودة البناء، وابلتايل أن املغاربة 
كيصرفوا أموال من أجل إصالح هاذ البناء، أين هي املراقبة اليت 
تتحدثون عنها؟ واش درتيو شي مسح اجتماعي وهبطوا املواطنني 
وقلتيوا هلم واش كتسكنوا مزاين يف سكن الئق حيفظ كرامتهم، 
حنا كنعرفوا أن السكن االجتماعي حبال الفطر، منتشر على 

املساحات اخلضراء على حساب األراضي، على حساب حساب 
الغاابت، ولكن هاذ الناس راه كيعانيوا البد من صرامة قوية يف 
هاذ اجملال، ألن هناك امتيازات كبرية عند هاذ املنعشني العقاريني، 
ال مراقبة وال حسيب، شحال كيكلف هاذ السكن؟ كم تكلفته؟ 

طن، نسولوا شحال  ألف درهم اللي كيأديها املوا 451أمام 
كيكلف املرت املربع، البد السيدة الوزيرة أن تراقبوا هذا الورش 
الكبري الذي نراهن عليه يف إسكان شرائح وفئات حمدودة الدخل، 
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واللي لألسف لألسف تريد أن تضمن سكنا الئقا، ولكنها جتد 
 .نفسها يف جحور

 :السيد رئيس اجللسة
ن منر هل هناك تعقيب إضايف؟ إذشكرا السيدة النائبة احملرتمة،    

 .للسؤال تفضلي السيدة النائبة احملرتمة امسح يل
 :النائبة السيدة آمنة ماء العينني

يف مقاطعة عمالة احلي احلسين اللي هي فيها كثافة سكانية     
كبرية، مناطق متعددة ابلنسبة لتسوية العقار، خاصة يف املناطق 

يف  ا يف ليساسفة، يف الوفاق،دايل إعادة اإلسكان الناس كيعانيو 
صفاصفة، يف املعلم بن عبد هللا، الناس ابغني إمكانيات ابش 

 .يسويو العقارات دايهلم ويستخرجوا السكوك دايهلم
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟    
 .تفضلوا السيدة كاتبة الدولة للرد على التعقيبات

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

ة، شكرا السيدتني النائبتني، غري اللي بغيت نطمأن السيدة النائب   
إال املشاريع املربمة يف إطار اتفاقية مع الوزارة،  الوزارة ما كرتاقب

 ...ارة ماشي بوحدهاوابلتايل الوز 
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، إذن منر للسؤال األخري يف هذا    
ألف وحدة  211القطاع، سؤال عن اإلجراءات املتخذة لتحقيق 

سكنية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، من فضلكم، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي
 شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، ما هي اإلجراءات املتخذة لتحقيق 
 .وحدة سكنية؟ شكرا 211.111

 :السيد رئيس اجللسة
 .جوابكم السيدة كاتبة الدولة

السيدة فاطنة لكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :انوسياسة املدينة املكلفة ابإلسك الوطين والتعمري واإلسكان
 شكرا السيد النائب احملرتم،

ألف وحدة سكنية، التزمت هبا احلكومة يف الربانمج دايل  800
، ولكن خاصنا نعرفو اإلنطالقة إمىت كانت، 4192-4149

، كان اخلصاص دايل العجز السكين أكثر 4114االنطالقة يف 
 211يا عندان ايالمه من مليون وربعمية ألف وحدة، اليوم وحال

ألف، هاذ الشي كلو بتضافر اجلهود دايل مجيع الفاعلني، احلجر 
األساس يف البناء هو العقار، اليوم عندان يعين واحد اللجنة منكبة 
على إرساء مقاربة مشولية ومندجمة يف قطاع السكن بني مجيع 
 االقطاعات املعنية، إذن منني غنوفرو العقار، واليوم عندان تقريب

آالف قنطار، ملي كيتوفر لنا العقار كيسهم يف ختفيض  1واحد 
 التكلفة دايل السكن؛

ألف درهم ودايل  921اثنيا، غادي نواصلو الربامج دايل     
ألف درهم بنفس التحفيزات اللي كانوا عند املنعشني  451

العقاريني وكذلك واحد املنتوج جديد اللي غادي نزيدو أنكدو 
ألف  211ة الوسطى، اللي ما غيفوتش واحد عليه دايل الطبق

 .درهم، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب   
 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

السيدة كاتبة الدولة، مع كامل األسف أن الوزير السابق اعترب    
ألف وحدة سكنية وجاء يف  211العجز يف السكن ال يتجاوز 

هلذه احلكومة أنه خالل الوالية احلالية سيتم  التصريح احلكومي
ألف وحدة سكنية، هذا من  211سد العجز هنائيا إبحداث 

املستحيل ألن الوزارة فشلت يف الربامج دايهلا، نعطي مثال جهة 
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اتفاقية جهوية اللي توقعات  à l'époque مراكش اتنسيفت
أمام أنظار صاحب اجلاللة يف  4195-4111اللي توقعات يف 

 non القصر العامر مبراكش، اليوم، اللي تنجز منها
conforme اللي ابقي امىت غادي يتنجز.. 

 :السيد رئيس اجللسة
 عرمب عرمب

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي
 vingt داملليون 41مليون درهم تدارت  22بلدية عندها 

milions de dirhams اللي non conforme 
كاتبة الدولة، هادي مدينة العطاوية، تنطلب منك السيدة دايل  
 51 حلقائق ألن هذا املال العام، ألنإرسال واحد جلنة لتقصي ا

 .غادي خترج حبال احلسيمة ألف دايل السكان
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، تفضلي    
 .السيدة كاتبة الدولة يف بعض الثواين، نعم، تفضل

 :النائب السيد أمحد برجية
 92السيدة كاتبة الدولة، من هي الفئات املستفيدة من برانمج    

 مليون للشقة؟ وهل هناك من مراقبة؟
 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي السيدة كاتبة الدولة   
السيدة فاطنة لكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 

 :سكاندينة املكلفة ابإلالوطين والتعمري واإلسكان وسياسة امل
أول شيء ابش نعرفو احلاجيات اللي كاينة، الوزارة دارت واحد    

الدراسة ميدانية جهوية وحملية، ابش نعرفو شكون مها الناس اللي 
عندهم قدرة شرائية وشنو هو النوع دالسكن اللي عندو ليه 

ألف درهم اللي استفادوا منها  921متطلبات، القضية دايل 
 مرات 4البسطاء اللي األجر دايهلم ما كيتعداش الناس 

SMIG... 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا لكم على حسن مسامهتكم    

وننتقل إىل القطاع املكلف ابلعالقات مع الربملان  .يف هذه اجللسة
واجملتمع املدين، السؤال األول سؤال متعلق مبالءمة التشريعات 

ق أتسيس اجلمعيات مع أحكام الدستور للسيدات اخلاصة حب
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال تفضل السي تفضلوا
 :النائب السيد جواد عراقي

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، يسجل استمرار وجود إشكاليات كبرية فيما    

، واعتبارا معيات والتصريح القانوين بذلكيرتبط مبسطرة أتسيس اجل
للمكانة اهلامة اليت أعطاها دستور البالد للمجتمع املدين يف إطار 
مستلزمات الدميقراطية التشاركية، نسائلكم السيد الوزير احملرتم، 
عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا ملالءمة التشريعات املعمول هبا يف 

 .رية؟ وشكراهذا اخلصوص مع املقتضيات الدستو 
 :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلوا السيد الوزير

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

 السيد الرئيس،
السيد النائب احملرتم، سؤال مهم، العمل األول وهو اعتماد إطار 

قوم عليه الربانمج احلكومي ويقانوين جديد للجمعيات، وهذا نص 
 :على
املالءمة مع أحكام الدستور اجلديد الذي أكد على حرية  :أوال -

أتسيس اجلمعيات وعلى حرية ّمارستها، هذا هو التوجه، وأكد 
على األدوار األساسية هلا يف املراقبة دايل الفاعلني العموميني، يف 

 .موميتقييم السياسات العمومية، يف صناعة القرار الع
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إدراج اإلجتهادات القضائية، املغرب خاصة يف هاذ  :اثنيا -
العشر سنوات األخرية، احملاكم اإلدارية، الغرفة اإلدارية سابقا يف 
اجمللس األعلى صدرات أحكام اللي كتقول أبن احنا عندان نظام 
التصريح، ماشي نظام الرتخيص، اللي كتقول أبن املغرب يف حالة 

ألن فاش كتمشي تصرح، هذاك اإلشعار  عدم تسليم الوصل،
إبخبار والوصل غري لتأكيد أبنك راك خربيت اإلدارة، بل حىت 
الوثيقة دايل حسن السرية أو شهادة حسن السلوك من فرباير 

مل تعد معتمدة، األحكام دالقضاء نصت على احلق يف  4111
التعويض، وأن عدم تسليم هذاك الوصل أو عدم الوفاء 

القانونية موجبة للتعويض عن الضرر، وهذه أحكام ابإللتزامات 
قضائية، وهلذا التوجه اللي عندان، أحكام الدستور، اإلجتهادات 

لآلن راه احنا  9152نونرب  95القضائية، من أجل إطار قانوين 
سنة اللي من الرتاكم ومن املمارسة،  21على مشارف حوايل 

 .اليوم حمتاجون إىل إطار قانوين متقدم، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيد النائب   
 :النائب السيد حممد الطويل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
السيد الوزير، انتهي من حيث بدأمت، يف احلقيقة هذا املغرب    

سنة كثري من التحوالت، واكبتها الدولة  31وال  51راكم طيلة 
بقدر معترب من تغيريات جوهرية مست أمسى قانون يف البالد اللي 

، 9134داملرات فوق الدستور دايل  5هو الدستور، تغري تقريبا 
ق أتسيس اجلمعيات بقي صامدا اخلاص حب 52وهاذ الظهري دايل 

ألف مجعية  941متخلفا عن مواكبة هذه التحوالت، عندان 
موقعه يف العمق منه، يف العمق من الدميقراطية  4199دستورية ل 

التشاركية، وعندان هاذ القانون صامد متخلف جامد مسنود بثقافة 
بريوقراطية خمزنية وتسلطية تتفرض على املواطنني جمموعة من 

جراءات البريوقراطية اللي تتمنعهم من املمارسة حقهم األساسي اإل

هو حق أتسيس اجلمعيات، اخلربة دايلنا اجملتمعية، السيد الرئيس، 
هو أن اجملتمع األصل واإلدارة والدولة ما هي إال فرع ما ميكنش 
لألصل دولة وإدارة يتصادر احلق دايل اجملتمع يف ّمارسة الفعل 

 .املدين، شكرا ويف ّمارسة اإلجناز
 :السيد رئيس اجللسة

ثواين السيد الوزير لبعض ال هل هناك تعقيب إضايف؟ ال تفضل
أوال املمارسة دايل أتسيس مجعيات اآلن كتعرف واحد التقدم  

 .ألف مجعية سنواي، وهاذ اإلصالح 93كبري، راه 
 :السيد رئيس اجللسة

ومة مع احلكشكرا السيد الوزير، ننتقل إىل سؤال حول جتاوب    
اآلليات الرقابية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضل السيد النائب
 :محمد بنجلولالنائب السيد 
 السيد الرئيس،

 ،السيد الوزير احملرتم
يقوم الربملان مبراقبة العمل احلكومي انطالقا من جمموعة من    

املبادرات الرقابية كما ينص على ذلك دستور اململكة والنظام 
الداخلي جمللس النواب لكن نسجل ضعف جتاوب احلكومة مع 
جمموعة من هاد املبادرات الرقابية، لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم 
عن اإلجراءات اليت تتخذوهنا من أجل الرفع من مستوى جتاوب 

 .ت الرقابية جمللس النواب؟ وشكراوتفاعل احلكومة مع املبادرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير   
السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 

 :املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين
أوال العالقة املنصوص عليها يف الدستور تقوم على التعاون على    

اعتبار أن املؤسسة التشريعية معنية ابلرقابة، حنا كحكومة اهلدف 
وهو أن منكن الربملان من اإلطالع من هذا الدور، إيال خذيت 
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سؤال شفوي عربت  449املؤشر دايل األسئلة الشفوية اآلنية 
هي اليت  % 22ا على اجلواب، احلكومة على اإلستعداد دايهل

متت برجمتها وإقرارها، وهذا مؤشر على أنه كاين جتاوب يتجاوز 
ما هو مطروح، األسئلة الكتابية فعال فيها نقطة ضعف، ولكن 

سؤال   9422ليس ابلصورة املتصورة، هنا نعطي مؤشر دايل أنه 
، الطلبات املقدمة من طرف % 24كتايب مت اجلواب عنه بنسبة 

ن اآلن يف هاذ الدورة حصل واحد التقدم، إيال قاران الدورة اللجا
دايل اللجان الطلبات دايل عقد  2السابقة هباذ الدورة، اليوم 

، وهذا ألنه يف الدورة األوىل 41اللجان متت اإلستجابة من أصل 
راه كان واحد، أيضا املهام اإلستطالعية املهمة اللي كانت 

مر، يها، وحنن نتفاعل مع هاذ األتقتارحات راه متت اإلستجابة ل
هنالك ما يتعلق ابلتحدث يف موضوع عام وطارئ، راه وصلنا 

طلب مستجاب له، وهذا واحد اجملهود اللي تبدلن  43اليوم ل 
مث أخريا ما يتعلق ابآللية دايل نشر األجوبة على األسئلة الكتابية 

ن طونشر األجوبة على التعهدات من أجل التحفيز وتقريب املوا
 .من اجملهود املبذول، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 
 .تعقيبكم السيد النائب، السيدة النائبة تفضلي   

 :النائبة السيدة سعاد زخنيين
 شكرا السيد الرئيس،

كل ما تقدمتم به مجيل ونثمن حصركم على جمال  السيد الوزير،   
التنسيق العمل احلكومي داخل الربملان إبقامة تعاون بناء وتواصل 
مستمر مع املؤسسة التشريعية، ولكن هاذ احلصيلة كلها اللي 
تقدمتم هبا السيد الرئيس ليس عليها إال مالحظة وحيدة وهي أهنا 

قى ضعيفة  حمتشمة وتبحمتشمة، هاذ النسب اللي تقدمتوا هبا فعال
جدا، نذكروعلى سبيل املثال اللجان، حضور وزراء داخل اللجان 
ضعيف وابهت جدا وقد تقدمنا بعدة طلبات حلضور الوزراء 
عندان يف اللجان انقشو معاها جمموعة دايل السياسات العمومية 

وال يستجيبون، اإلحاطات كذلك السيد الوزير، اإلحاطات 
 قضااي مهمة هتم اجملتمع وتكون يعين حديث خاصة ملا تكون هناك

الساعة، وحديث تفاعالت جمتمعية، ال يستجيب الوزراء لذلك، 
لقد وضعتم السيد الوزير ضمن برانمج الوزارة نقطة حتث على 
حضور الوزراء يف اجللسات ومع ذلك ال حيضرون هلاد اجللسات، 

لى ع السيد الوزير هل هذه النسب احملتشمة بذلك يكون احلرص
التعاون املثمر بني املؤسسة التشريعية واحلكومة؟ مباذا ميكن فهم 
عدم حضور الوزراء جللسات األسئلة الشفوية؟ أليس هذه اجللسة 
من األمهية مبا ليلتفت هلا الوزراء حبضورهم حىت يتم برجمة عدد 
أكرب من األسئلة، فمن حق املواطن أن يواكب مساءلة الربملان 

لألجوبة ويتابع مسار السياسات العمومية. إن للوزراء ويستمع 
الدميقراطية ختشى الفراغ السيد الوزير والرسائل اليت جيب أن جيب 

املواطن و  أن ترسل اليوم هو أن الربملان واحلكومة يقومون بواجبهم
اليوم رفع سقف االنتظارات من احلكومة ومن الربملان الذي يعتربه 

 .املنرب الشفاف الوحيد
 :ئيس اجللسةالسيد ر 

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، تفضلوا السيد 
 .الوزير ردكم على التعقيب

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

أوال، لو كان األمر يتعلق إبحصائيات الدورة األوىل متفق معك 
نسب حمتشمة وضعيفة، لكن يف هاذ الدورة وفقط بعد شهر، راه 

 %24حصل واحد التقدم و عطيتوا بلغة األرقام ابش نوصلوا ل 
أو نسب دايل االستجابة والتفاعل مع عدد من الطلبات دايل 

اجملهود كيتبدل، الغياب  اإلحاطة أو انعقاد اللجان، هذا واحد
دايل بعض الوزراء ابش ما نقولوش كل الوزراء، كاين بعض 

 ..الوزراء
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 :السيد رئيس اجللسة
شكراالسيد الوزير، ننتقل إىل السؤال األخري سؤال عن السياسة 
احلكومية يف جمال العالقة مع الربملان للسيدات والسادة والنواب 

 .ئبةصرة، تفضلي السيدة النااحملرتمني من فريق األصالة واملعا
 :النائبة السيدة زهور الوهايب

شكرا السيد الرئيس، نسائلكم السيد الوزير عن سياسة حكومتكم 
 .يف جمال العالقة مع الربملان؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلوا السيد الوزير

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :ات مع الربملان واجملتمع املديناملكلفة ابلعالق

 شكرا السيد الرئيس، 
السيدة النائبة، هي سياسة تقوم على إرساء التعاون والتنسيق، من 
أجل اطالع كل مؤسسة مبهامها الدستورية، احلرص على التواصل 
املستمر مع الربملان، واحلرص أيضا على الوفاء اباللتزامات اليت 

 .الاإلحصائيات املقدمة يف هذا اجملنتقدم هبا حبسب ما تثبته 
 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيبكم السيدة النائبة
 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 السيد الرئيس،
السيد الوزير، قلتم احلرص على التواصل مع الربملان، هذا اللي    

ما كنجربوهش هنائيا كمعارضة، عندان إشكال كبري فيما خيص 
مقرتحات القوانني يف املبادرة التشريعية، ال جند أي استجابة من 
طرف حكومتكم يف التجاوب مع هاذ املقرتحات القوانني، كذلك 

ل عام عن األسئلة الشفوية يف التعامل دايل احلكومة بشك
والكتابية ال يتم التعامل معها بشكل إجيايب، ال داخل اجللسات 
وال يف األسئلة الكتابية، خصوصا أن األسئلة الكتابية كيكون 
عندان فيها التزام أديب مع املواطنني، وكيكون فيها قضااي خاصة، 

لوهم،  ثخاصنا جنربوا إجابة وجناوبوا هاذ املواطنني اللي حنا كنم
كذلك السيد الوزير يف طلبات اللقاء وسبقوين الزمالء للقاء مع 
الوزاراء، طلبات االستدعاءات منني كتكون قضااي راهنة قضااي 
هتم املواطنني، قضااي حبال املثال دايل الوفيات اللي كاينني يف 
املعابر احلدودية، واستدعينا احلكومة من أجل التمحيص يف هاد 

 السيد الوزير أحيط احلكومة شاملة أن غري هاد امللفات، وعندان
األايم اللي دازت كانت حالة موت يف معرب دايل مليلية، وطلبناكم 
ونتمىن أنكم تستاجبوا هلاد اللقاءات هادي اللي تنقدروا نوصلوا 
فيها يف الوقت ألهنا كتكون مواضيع آنية ومواضيع عندها راهنية  

 .كبرية، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك تعقيب إضايف؟ ال، تفضلوا السيد الوزير جوابكم 
 .األخري

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

القوانني ألول مرة دار إجناز غري مسبوق، هو  مقرتحات -أوال
دارت جلنة بني وزارية و ألول مرة احلكومة كرتاسل الربملان كتقول 
له مقرتحات قوانني موجودة عندان استعداد للتفاعل اإلجيايب معها، 

 مقرتحات هذا إجناز؛ 91هذا معطى، 
ابلنسبة للمهام االستطالعية مثال بين انصار دارت  -اثنيا
وجبات ليها احلكومة يف يوليوز املاضي ومشات ودارت املهمة است

 .االستطالعية
مثال القضية د األسئلة الشفوية راه اعطيت مؤشر رقمي دايل أن 
األسئلة الشفوية اآلنية اللي عربات احلكومة على اجلواب تفوق 

ي بكثري األسئلة اللي تربجمات من قبل الربملان، مث النقطة الرابعة ه
ة ابألسئلة الكتابية، إيال خذينا الدورة األوىل دايل دورة املتعلق

سؤال   311أبريل فعال أان اتفق معاك، ولكن هاد الدورة من أصل 
اللي وقعات عليها اجلواب، هي يف  211كتايب اللي حتط راه 
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هاد الدورة، فكاين جمهود اللي مبين على التواصل، مبين على 
 .التعاون، على احرتام االستقاللية

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، ننتقل 
إىل القطاع املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة السؤال األول سؤال 
عن التدابري املتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنني ذوي الدخل 

والضعيف، للسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق  احملدود
 .األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد غياث
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
السيد الوزير، أسائلكم حول التدابري اللي اختذهتا احلكومة    

  ذوي الدخل احملدود؟دايلكم لدعم القدرة الشرائية للمواطنني
 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير   
السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 

 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة
 شكرا السيد الرئيس،

احلكومة خدامة بزاف وغتنجح إن شاء هللا إيال املواطن مابقاش     
االنتخاابت، وحىت اللي ضربو هللا درهم هنار  911كيطمع يف 

درهم. ملي نوصلو هلاد املستوى  9111بغى الرشوة خصو يطلب 
 .رحبنا

 :السيد رئيس اجللسة
 .من فضلكم، تعقيبكم السيد النائب   
 
 

 :النائب السيد حممد غياث
السيد الوزير، بكل صراحة نفاجئ هباذ اجلواب دايلكم وال    

 .يشرف احلكومة دايلنا
د لكم السيد الوزير أبن اإلسرتاتيجية التضامنية اللي أوال نؤك

اعتمدهتا احلكومة، راه ليس هلا أي أثر على واقع الفئة املستهدفة 
وهي فئة املستضعفني يف هاذ البالد، احلكومة ما خصهاش تستقل 
من املسؤولية دايهلا يف جمال الدعم وكذلك فيما خيص املراقبة 

راك  راقبة املناسبتية السيد الوزير، و واملراقبة املستمرة وماشي امل
كتعرفين أشنو كنقول، اخلريطة دايل الزايدات اللي مرسومة يف 

راه ستكون بدون هتويل، مدمرة للقدرة  4192قانون املالية 
الشرائية دايل ماشي الطبقة الفقرية، ولكن حىت الطبقة املتوسطة، 

ير الوز على احملروقات، هاذ الزايدة السيد  TVA أخص ابلذكر
غادي يتحملها املواطن بوحدو، وهاذ الزايدة راه غادية تغري من 
البنية دايل األسعار دايل جل املواد األساسية، وكذلك العديد من 
اخلدمات وخاصة النقل، لذا السيد الوزير أهيب بكم كحكومة 

 .أن تفكروا مليا قبل أي إجراء
 :السيد رئيس اجللسة

احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ شكرا السيد النائب    
نشوف بعدا ألن انتما واضعي السؤال، هل هناك تعقيب إضايف 

 .آخر؟ إذن تفضلوا اآلن
 :امساعيل ملاويالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير اجلواب دايلكم يف الشق األول استهتار هباذ    

ية جزء من رة الشرائاملؤسسة، تصنتو يل السيد الرئيس مزاين، القد
املغرب الذي أمثله وأتشرف بتمثيله يف هذه القبة، ضعيف إىل 

 le كلم على  511منعدم، هاذ اجلزء ابملغرب الذي يبعد حبوايل 
fauteuil   فاش جالسني، مرورا بطريق املوت تيشكا اليت سئم

املواطنون من املناشدات واملنادة إبجناز النفق، من أجل فك العزلة، 
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التنمية االقتصادية، من أجل الرفع من القدرة الشرائية  من أجل
اليت حنن بصدد مناقشتها. فعن أي قدرة شرائية نتكلم السيد 

سنتيم للرت  51الوزير؟ وكازوال ورزازات تنغري زاكورة، أغلى ب 
عن كازوال الدار البيضاء واحملمدية وما يرتتب عن ذلك يف غالء 

وحيد لتنقل؟ أين حنن من فكرة تأسعار اخلضر والفواكه ومصاريف ا
وحتديد سعر بيع الكازوال السيد الوزير، على غرار سعر بيع البوطة 
وسعر بيع األدوية؟ عن أي قدرة شرائية نتكلم؟ وجل ساكنة هذه 
املناطق تستنزف املدخرات لقوت يومها من أجل اإلستشفاء، من 

أن احلكومة  دهأجل التزود ابملاء، إنه أوان احلق واحلقيقة، واحلق مفا
القدمية اجلديدة، عاجزة عن إجياد حلول من أجل محاية جيوب 
املواطنني، عاجزة عن ابتكار خطط إسرتاتيجية مغايرة إلمالءات 
البنوك الدولية ومؤسسات اإلقرتاض، وخري دليل على ذلك 
مؤشرين، حماولة تعوميكم للدرهم، مث الزايدة يف الضريبة على القيمة 

 .روقات، وحنن يف الفريق نرفضه بتااتاملضافة على احمل
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، ردكم السيد الوزير على التعقيب
السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 

 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة
أان ما فهمتش عالش غتقلقو، اشين فيها؟ ما بقاش اإلنسان يطمع 

درهم. ما فيها ابس وكنقولو..، ونعاود أن مادام بعضني   911ف 
كيشريو املواطن وما كاينش املنتخبني احلقيقيني هذا راس ماهلم..، 

 ... وا خليوان نتكلمو
 :السيد رئيس اجللسة

 .ادة النوابمن فضلكم السادة النواب، السيدات والس   
السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 

 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة
أييه عندكم احلق تنتاقدوان واحنا نقولوا شكرا لكم، مزاين،    

 .تنقول خاص

 :السيد رئيس اجللسة
من فضلكم السيدات والسادة النواب اتركوا السيد الوزير يتكلم،    

السيد النائب من فضلك، هو مسؤول على ما يقوله،  من فضلك
من فضلك السيد النائب، وهاد االحتجاج السيد النائب من 
فضلك، تفضل السيد الوزير، اعطيوا احلق للرأي اآلخر، السادة 

 .النواب من فضلكم، تفضل السيد الوزير
السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 

 :ون العامة واحلكامةاملكلفة ابلشؤ 
نقول أن حماربة الفقر ماشي رأمسال دايل هاد احلكومة أهنا     

كتاكل الدم داملواطن، رأمسال دايل اللي كيشري األصوات، هذا 
بغض النظر على هاد الفرد وال هذا، متافقني كلنا، اآلن قلت لكم 
خاص املواطن ما يبقاش يطمع خاص يويل غين، وتتفهموا متازيغت 

والو تنقول لكم، أن هاد احلكومة واحلكومة اللي فاتت داك وال 
 ..الشي اللي درات عمر ما داروا شي واحد، الزايدة

 :السيد رئيس اجللسة
السادة النواب، من فضلكم اعطيوا احلق للسيد الوزير يقول    

اللي بغى هو مسؤول عليه، من فضلكم وأنتم الوقت الوقت، 
 وقف، السي وهيب من فضلكم،حسب له الوقت دايله دايل الت

 .تفضلوا السيد الداودي
السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 

 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة
مليار، تيسري من  4مليون داز ل  211الزايدة يف عدد املنح من 

 ..مليون درهم 211مليون ل  511
 :السيد رئيس اجللسة
النائب، واش هذا مكان هلاد الضحك من من فضلك السيد 

 .فضلك
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السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

 .إيال كان حزب االستقالل مزاين مالك
 :السيد رئيس اجللسة

 .بدون تصفيق من فضلكم
السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 

 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة
املطلقات ، األرامل، القانون دايل التعويض عن فقدان الشغل، 
وها دايل املعاقني إن شاء هللا جاي، هاذ الشي ما كاينش، وها 
اللي ما كيشوف شي ما عندي ما ندير له، احلكومة خدامة، 

ت اللي وقلت أننا إيال بغينا منشيوا فعال النتخاابت نزيهة وانتخااب
يكون املواطن عنده القدرة الشرائية وما يستغلوا حىت شي واحد 
خصنا هاد املستوى انتجاوزوه، ولكن شي بعضني غادي ميوتوا 

 .سياسيا، السالم عليكم
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، إذن منر للسؤال املوايل سؤال حول حتسني استهداف    
 م للسيداتحصص الدقيق الوطين للجماعات املعنية ابلدع

 .والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة
 :النائبة السيدة جمدة بنعربية

السيد الوزير، يساهم قطاعكم يف تدبري توزيع حصص الدقيق    
املدعم على اجلماعات الرتابية املعنية، لذلك نسائلكم السيد 

اته لتحسني استهداف هالوزير، عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا 
 .اجلماعات هباته احلصص؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلوا السيد الوزير   

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

شكرا على هاذ السؤال، هاذ املشكل دايل الدقيق فيه الفساد     
وا له ذ الشي، كتعطي الدقيق املدعم تيقبلكثري، وكلكم عارفني ها

اخلنشة ويبيعوه غري مدعم، وحصلنا شحال من واحد، وكاين 
ألن كل احلصص هي  بعض املطاحن اللي كيعطيوا الدقيق فاسد،

قنطار لكل مطحنة، كاين بعض املطاحن اللي زالوهم،  4511
شهور، إن شاء هللا غادي تكون  3اآلن اإلستهداف كيرتاجع كل 

جعة اإلستهداف يف آخر هاد السنة، اهلدف هو اخلارطة دايل مرا
غريات من خريطة الفقر يف اجلماعات  4192اإلحصاء دايل 

احمللية، إذن تنحاولوا ما أمكن نشوفوا هذا اخلارطة اجلديدة ابش 
نالئموا التوزيع مع هاد اخلرائط، وكل مطحنة ما عندهاش احلق 

زع، وعندان الالئحة قنطار لواحد املو  411تعطي أكثر من 
اتملوزعني، ولكن فيها مشاكل كثرية، أان معاكم نقولوا كاين الفساد  
كاين، حنا كنحاربو، شدينا انس مشاو للمحاكم وغريو، ولكن 

 .الغالب هللا حنا خدامني
 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب
 :النائب السيد نوفل الناصري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
السيد الوزير، بداية البد أن ننوه ابلدور الكبري اللي كتقومو به،    

واللي كيقوم به القطاع دايلكم من أجل محاية ودعم القدرة الشرائية 
للمواطنني، وننوه ابلدور الذي قامت به احلكومة السابقة اللي  
كانت على شافة تقومي هيكلي، واحلمد هللا املغرب جمموعة من 

األمور اإلجيابية، واللي كانت أساسا يف محاية  النقط وجمموعة من
القدرة الشرائية للمواطنني، السيد الوزير ابلنسبة للمشكل دايل 

 :التوزيع دايل الدقيق، كاين إشكاليتني اثنني
مرتبط أساسا ابلطريقة دايل اإلستفادة من  :اإلشكال األول

الرخص دايل اإلستغالل، وكذلك من اخلروقات اللي كتشوب 
ريقة دايل التوزيع دايلو، السيد الوزير ما ميكنش أن يف جمموعة الط
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من املناطق اللي كتواجد على الطول دايل املغرب، النواحي دايل 
صفرو والنواحي دايل طنجة والنواحي دايل زاكورة والنواحي دايل 
تينغري، كتلقى جمموعة من املناطق ما كيوصلهمش هاذ الدقيق 

 وصلهم انقص، وهنا كنتسائلو السيدهذا، وحىت إيال وصلهم كي
الوزير هذاك الشي اللي انقص فني مشا، وشكون املسؤول عليه، 
مع العلم أن جمموعة من هاد اإلنتفاضات اللي معروفة يف املناطق 
 يف املغرب، سببها هو غياب العدالة اجملالية والعدالة اإلجتماعية؛

ودة، هناك السيد الوزير مرتبط أساسا ابجل :اإلشكال الثاين
جمموعة من املطاحن كيهمها أهنا تربح على صحة املواطنني،  
كنلقاو الدقيق مسوس، دقيق فيه صفورية، وال حىت مشا طاب  
كيعطي واحد الرحية خضرة ما قد حىت شي حد ايكلوا، فهنا  
 كنتسائلوا السؤال الثاين، فأين هي اهليئات اللي خمول هلا املراقبة؟

 2كنقرتحوا ابش خنرجو من هاد اإلشكال السيد الوزير، حنا      
داحلوايج أساسية، أوهلا إخضاع مجيع املطاحن إىل املراقبة وكذلك 
املخازن، اثين شيء الرفع من الغرامات، احلد األقصى إىل مخس 

ألف درهم، وندخلو  511ألف درهم إىل  911مرات من 
ر مالسلطات احمللية ابش يعاونوان يف هاذ التسريع دايل هاذ األ

دايل الغرامة، اثلثا إشهار دايل الثمن احلقيقي دايل اخلنشة 
واخلنشة دايل الزرع، وأخريا ينبغي نشر مجيع لوائح التجار 
واملوزعني، الكمية اللي عندو، العنوان دايلو، فني مشات يف 
املقرات، يف اجلماعات، ماشي فقط يف القطاعات الوزارية، هاذ 

سامهة يف حل اإلختالالت األمر أساسي من أجل إرجاع وامل
 ..اجلماعية

 :اجللسةالسيد رئيس 
 .شكرا، هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب   

 :النائب السيد لكبري قادة
السيد الوزير، مادمتم تعرتفون بفساد هاذ القطاع، فعال ألنه    

معاش على الصعيد احمللي، ال من حيث اجلودة، وال من حيث 

كيتالعبو فيها التجار، كنطلبو منكم اتخذو إجراءات األمثنة اللي  
اللي هي وجيهة، واللي هي يف املستوى من أجل مراقبة هاذ املادة 

 .األساسية اللي هي أساس العيش دايل املواطنني، وشكرا
 :اجللسةالسيد رئيس 

 .هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ال، جوابكم السيد الوزير   
الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد حلسن الداودي، 

 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة
رمبا هنا هاد امللف غادي يكون عليه إمجاع، ألن فعال هاذ    

امللف فني ما كان الدعم كاين الغش، راه خاصنا منشيوا لواحد 
املستوى اللي ما يبقاش فيه الدعم، ولكن هاد املستوى حىت حناربوا 

ما يبقاش اإلنسان حمتاج، راه ذل نيت بنفسو داك الفقر ابش 
واحد تيتسناو ابش يديو خنشة دايل  911يديروان الصف 

الدقيق، خاصنا فعال نتجاوزو هاد املستوى، حنا خدامني ابش 
 نرفعو الوترية دايل التنمية، ابش املغاربة خيرجوا من الفقر، ما نبقاش

يار دايل الدرهم  مل 95حمتاج ندعم ال دقيق ال بوطة، ولكن اليوم 
مليار دايل  95كيمشيوا للدعم، هادي هي الطاقة الشرائية، 

الدرهم. إذن ابش نقولوا ما كاين الدعم، كاين، ولكن واش  
كيستافد منو الفقري، أان قلت ليكم شي واحد قال يل كنستعمل 

ابش يستخرج املاء من البري، وقالك  911بوطا يف هنار  911
 ذن ماشي دائما الفقري اللي كيستافدأان ما حمتاجش للبوطة، إ

ه حىت الدقيق ماشي دائما الفقري اللي كيستافد، راه كيهزوه وكيبيعو 
يف األسواق ابلكاميوانت، ماشي الفقري اللي كيشري نصف 
خنشة وال خنشة اللي كيعاود البيع، راه كاين إجراءت ولكن راه 

 .السراق هو اللي كيحضيك ماشي انت اللي كتحضيه
 :رئيس اجللسة السيد

شكرا السيد الوزير على مسامهتكم معنا، ننتقل إىل آخر قطاع،    
قطاع الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي، سؤال حول 
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تشجيع استهالك املنتجات املغربية للسيدات والسادة النواب 
 .احملرتمني فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 عبد الرحيم لقراع: النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حول تشجيع استهالك املنتجات املغربية والسبل    
 .واإلجراءات اليت ستتخذوهنا يف هذا اجملال نسائلكم؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلوا السيد كاتب الدولة   

السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة 
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابالستثمار

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

كنشكر السيد النائب والفريق دايلو على هاذ السؤال، اللي    
هو سؤال مهم. مهم عالش؟ حيث كيجي يف واحد يف واحد 

ة عالسياق، سياق اقتصادي خاص، ويف املغرب كيعرف فيه جممو 
 :دايل اإلكراهات غنذكر منهم ثالثة

هو انتشار القطاع الغري املهيكل، كتعرفو أبن هذا  :اإلكراه األول
القطاع هو واحد القناة مهمة دايل الدخول دايل البضائع 

 املستوردة؛
هو ضعف املرجعية دايل املواصفات يف الصفقات  :اإلكراه الثاين

خصنا نرفعو من  العمومية واخلاصة، ويف هاذ النقطة هاذي
املستوى أو اجلودة دايل الصياغة دايل هاد الصفقات، وهاذ الشي  

 كيتعلق ابلتكوين واملوارد البشرية؛
وهو اإلكراه الثالث: دايل الضعف دايل الكفاءات وهاذ املوارد 
البشرية، خاصة يف املقاوالت الصغرى واملتوسطة. ولكن ماشي 

لمقاوالت كاين أيضا مشكل يف ال .LES PME غري ف
الكربى، كنت كنهضرمع واحد املستثمر أجنيب مهم، كيشغل 
ىالف دايل املغاربة، كنسولو على أشنو هو اجملال أو التخصص 

اللي فيه احلاجيات دايلو يف التكوين دايل املوارد البشرية، اجلواب 
 وإذن خصنا نبداو نعترب   .األول دايلو كان التدبري دايل اجلودة

 خصنا نعتربو أن ملنتوجاتاوجودة  نتوجاتالسالمة دايل امل
النضال من أجلها كيدخل يف الباب دايل املواطنة اإلقتصادية، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .التعقيب السيد النائب، أو السيدة النائبة تفضلي   
 :النائبة السيدة لبىن الكحلي

 شكرا السيد الرئيس،
مة يف كتقوم هبا احلكو   السيد الوزير، كنثمنو اجملهودات اللي   

جمال دعم دايل الطلب الداخلي، وحنا كنعرفو األمهية دايل 
الطلب الداخلي، يعين يف تطوير اإلقتصاد الوطين، ولكن كنأكدوا 
على أن الوطنية كتعين بشكل أساسي تشجيع استهالك املنتوجات 

 .الوطنية
احد و اليوم السيد الوزير، اإلقتصاد الوطين هو مفتوح، وعندان    

اجملموعة دايل اتفاقيات التبادل احلر وقعناها مع جمموعة دايل 
الدول، اتفاقيات التبادل احلر على راسنا وعينينا، ولكن كاين 
واحد اإلشكال يف هاذ املنتوجات املستوردة، هاذ املنتوجات 
املستوردة السيد الوزير، كاين مشكل مرتبط ابلتنافسية دايل 

 .ااملنتوجات الوطنية دايلن
قليت أن كاين املشكل دايل الكفاءة على مستوى املوارد البشرية،    

عندان شركات وطنية حاصلة على اجلودة، ولكن املنتوجات دايهلا 
ما معروفاش يف السوق الوطنية، هذا واحد الورش اللي خصكم 
تشتغلو عليه السيد الوزير، األمر الثاين هو أن اليوم عندان واحد 

 5111مستورد، يف حني عندان  94.111ن عدم التوازن، كاي
مصدر، كنشتغلو على التصدير واليوم عندان واحد العجز يف 
امليزان التجاري، يعين وامليزان التجاري اللي رافع الوترية دايلو هي 
الرفع من الفاتورة دايل الطاقة والفاتورة د املواد اإلستهالكية، كاينة 
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ايهلا يف البالد، ويعين اجلودة د واحد املواد اإلستهالكية مهمة عندان
عالية، لكن املواطن املغريب ما كيعرفهاش، منها املنتوجات البحرية، 
الثروة البحرية دايلنا املواطن املغريب راه ما كيستافدش منها، كاينة 

 .جمموعة من املنتوجات األخرى ما كيستافدش منها املواطن املغريب
ل متوسطة عندها دخالسيد الوزير، كاين أسر فقرية وال 

حمدود هي اللي كتستهلك املنتوجات الداخلية، خاصنا يعين 
نشجعوها، كاين أسر عندها واحد الدخل اللي هو مرتفع هي 

 les اللي يعين كتستهلك املواد املستوردة األجنبية وكتقلب على
marquesاليوم ،.. 

 :السيد رئيس اجللسة
ردكم  ك تعقيب إضايف؟شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هنا   

 .السيد كاتب الدولة تفضلوا
السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة 

 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابالستثمار
شكرا، هاذ امللف هو ملف أفقي كيعين مجيع القطاعات    

ف دايهلا دالوزارية، ولكن كاين واحد االسرتاتيجية وطنية اللي اهل
هو التطوير دايل القدرة التنافسية دايل املنتوج املغريب، كاين أوال  
كاين الشق دايل التحسيس، التحسيس دايل املواطن دايل 
املستهلك ولكن دايل املقاول أيضا، وكاين التشجيع دايل جلوء 

 .املقاوالت احلاصلة على شهادة املطابقة هاد شهادة املطابقة
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد كاتب الدولة على حسن مسامهتكم، وهبذا نكون    
قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا، ومنر اآلن 

من النظام الداخلي يف موضوع  954لتناول الكالم وفق املادة 
واحد يتعلق األمر بتنامي العنف املمارس على نساء ورجال 

ن عن وىل السيدة النائبة غيثة بدرو التعليم، الكلمة للمتحدثة األ
 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي

 

 :النائبة السيد غيثة بدرون
 شكرا السيد الرئيس،

حنيطكم علما السيد الوزير بعدد األساتذة الذين أصبحوا    
يتعرضون للعنف بشكل متكرر داخل املؤسسات التعليمية، داخل 

ندما رئيس احلكومة ع الفصول الدراسية، وتنافيا مع ما صرح به
قال أهنا حاالت معزولة، اليوم األستاذ يتعرض للعنف اللفظي 
داخل الفصل، يتعرض للعنف اجلسدي، املكان اللي مفروض أنه 
يكون آمن ابلنسبة للمعلم وابلنسبة للمتعلم، املكان اللي مفروض 
يكون مكان للرتبية، مكان للتعلم، مكاان للتكوين، اآلن أصبح 

نف، وما خصناش حنملوا املسؤولية للتلميذ، ألن منني  مكاان للع
كتكون عندان أستاذ معتدى عليه وتلميذ معتدي اإلثنني يكوانن 
ضحية، األول ضحية العنف اللي هو األستاذ والثاين ضحية 
سياسات عمومية فاشلة، ضحية سياسات تعليمية فاشلة، ضحية 

ة، ياإلقصاء، ضحية التهميش، ضحية ظروف اجتماعية قاس
ضحية ظروف اقتصادية قاسية وأحياان ضحية املخدرات، وهنا 
احلكومة والوزارة جيب أن تكون يقظة يف هذا اجملال، احلكومة 
والوزارة جيب أن تقوم إبرساء مراكز االستماع داخل املؤسسات 
التعليمية، خاصها تعني مساعدات ومساعدين اجتماعيني داخل 

عليم غرار بعض املؤسسات الت املؤسسات التعليمية العمومية على
اخلاصة، خاص الوزارة هنا إىل جانب الفاعلني أن تتحمل 
املسؤولية وأن تتعبأ حلفظ كرامة األستاذ على األقل داخل مقر 
عمله حلفظ ذلك التلميذ من الضياع قبل أن يصل إىل هذا 

 .املستوى املأسوف عليه، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

لثاين السيد الرئيس السيد نور الدين الكلمة للمتحدث ا   
مضيان، تفضل اإلسم الكرمي، األخت، تفضلي سعيدة أيت 

 .بوعايل تفضلي األخت سعيدة
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 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعايل
فيما خيص قضية العنف يف املدرسة، أوال شكرا لوسائل التواصل    

االجتماعي اللي وصالت واحد الظاهرة قدمية جديدة، هاذ 
ظاهرة اللي هي أوال تسائل نظام القيام داخل جمتمع مسلم ال

واملؤسسات اليت تسهر أساسا على التنشئة دايل النشأ على هذه 
القيم ومنها املدرسة، املسجد، وكذلك األسرة. فيما خيص العنف 
الذي ميارس داخل املدرسة والذي هو عنف وعنف متبادل، تلميذ 

قع يذ لألستاذ، وهاد الشي راه و أستاذ، أستاذ تلميذ، آابء والتالم
غري واحد يومني هادي، أيضا هذه املسألة تسائل منظومتنا الرتبوية 
وتسائل النجاعة فيها وتسائل مدى حتقيقها لألهداف السامية 

 مكوانت الصف الوطين. اليت اتفقت عليها
املدرسة كانت فضاء للمتعة، متعة اكتشاف أشياء  

جديدة، أيضا متعة التالقي وكذلك كانت فضاء للتفتح الفكري 
وللتنمية الشخصية وكذلك لالرتقاء االجتماعي، هل املدرسة ال 

 زالت كذلك؟ ملا نسولوا هاذ السؤال ميكن لنا جناوبوا:
 ىأوال املدرسة مل تعد فضاء للمتعة، ماشي غري فقط عل

مستوى مكوانهتا اللي ما بقاتش شي فيها حىت الشروط دايل 
 الصحة والسالمة اللي هي مراحيض وما إىل ذلك.

 هل املناهج اليت تدرس للتالميذ تسمح ابلتفتح، ال أعتقد
 ذلك، فالتالميذ يف االبتدائي الكاهل دايهلم، كتديرو هلم.. 

 السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة، الكلمة للمتحدث الثالث عن فريق العدالة 
والتنمية. السيد الرئيس السي ادريس األزمي، تفضلوا السيد 

 الرئيس. 
النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 

 والتنمية:
 بسم هللا الرمحن الرحيم. 

 السيد الرئيس، 

السيد الوزير، اهتز الرأي العام الوطين على أحداث 
مؤسفة تنتعرضو فيها لرمز من الرموز دايل البناء دايل الوطن، اللي 
هي األستاذ، بطبيعة احلال أوال تنأكدو أبن هاذ الظاهرة غريبة 
على اجملتمع املغريب وأمتىن أن تكون وأن تبقى حمدودة، ألن الوسط 

بية ودايل التكوين ودايل الوقر،  التعليمي هو وسط دايل الرت 
كذلك هاذ اإلشكال دايل هاذ الظاهرة هي دليل مؤسف على 
األزمة دايل املنظومة الرتبوية، لذلك ينبغي أن نتداعى مجيعا 

 حملاصرهتا يف مهدها. 
وهباذ املناسبة تنعلنو على التضامن دايلنا مع األسرة 

يلة اليت تقوم للمهمة النبالتعليمية واإلعتزاز دايلنا والتقدير دايلنا 
هبا، ألن هذه األسرة هي حمط وقار وتوقري وحفظنا وما زلنا حنفظ 

يكون  املعلم أن دقم للمعلم وفه التبجيال***كاالبيت دايل 
، لذلك فاليوم األمر يتطلب أن كما قلت أن نتداعى مجيعا رسوال

 ملعاجلة هذا األمر.
كومة د رئيس احلننوه ابملبادرة دايل احلكومة ودايل السي 

اللي هو مجع احلكومة على هذا األمر، ولكن تنقولوا أبن هاذ 
األمر يهمنا مجيعا، يهمنا مجيعا كمؤسسة تشريعية، يهم اإلعالم 
الوطين أين هو اإلعالم الوطين من هذه املشاكل؟ اإلعالم الوطين 
خاص يكون يف الصلب دايل اإلهتمام مبثل هذه األمور، ابلتوعية، 

بية الدينية، يهم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، يهم يهم الرت 
اآلابء واألمهات، يهم مجعيات اآلابء ومجعيات الذي..، يهم  
كذلك املنتخبني، لذلك فعلينا عرب حوار عميق أن حناول يف أقرب 
وقت ابش نوجدوا واحد اخلزان دايل اإلجراءات ملعاجلة هذه 

 د الرتبية ومهد النماء.. األمر، مرة أخرى ألن املدرسة هي مه
 السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمتحدث الرابع السيد عبد 
الودود خربوش عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد 

 النائب.
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 النائب السيد عبد الودود خربوش:
 السيد الرئيس،  

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب، 

نساء ورجال التعليم هو اعتداء على االعتداء على 
املؤسسات التعليمية بل اعتداء على املنظومة الرتبوية ككل، حنن 
يف التجمع الدستوري ندين العنف املدرسي بكل أشكاله، ندين 
االعتداء على رجال التعليم، ندين املس حبرمة املؤسسات 

 التعليمية، كما ندين االعتداء على املنظومة الرتبوية.
قد أن اإلعتداء على رجل تعليم يف ورزازات أو يف نعت 

مراكش أو يف كل مناطق املغرب هو عمل مرفوض، صحيح أن 
العنف املدرسي ال يشمل فقط العنف ضد اإلدارة أو ضد رجال 
التعليم لكن أيضا يشمل العنف ضد األطفال، إذن العنف بشكل 
عام هو مرفوض سواء كان جسدي أو لفظي أو معنوي أو كل 

و كافة أشكال العنف، اللي كنطلبو من السيد الوزير واحلكومة أ
اليت نساندها أن تضع برامج للقضاء على العنف، عندما يعين 
نتحدث عن القضاء على العنف، أقصد ابلتحديد الربامج البارا 
بيداغوجية أو األنشطة الرتبوية املوازية. املؤسسات التعليمية ماشي 

ارات اللغات أو املعارف، بل تعليم املهفقط لتعليم األجبدايت أو 
وتعليم أيضا الرتبية على القيم، حنتاج يف بلدان إىل وضع منظومة 
متكاملة للرتبية على القيم، على اعتبار أننا نعاين من نقص هذه 
القيم. احلل يعين ليس كما يطالب الكثريين أبنه قانوين، الم، احلل 

 الب احلكومة بوضعهو تربوي احلل هو أخالقي هو قيمي، نط
جمموعة من الربامج يف خمتلف القطاعات املعنية ابلرتبية والتكوين 
سواء التعليم أواألوقاف أو أيضا وزارة دايل التضامن اإلجتماعي 
واألسرة عن طريق ما يسمى ابلرتبية الوالدية اإلجيابية، األسرة معنية 

 .ينبغي إشراك األسر، ينبغي إشراك التعليم قبل املدرسي
 

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

لقيام اب مكلف وزير الثقافة واالتصال، السيد حممد األعرج
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل مقام وزير 

 :والبحث العلمي
 شكرا السيد الرئيس،

النواب على إاثرهتم هلذا وجزيل الشكر للسيدات والسادة    
املوضوع الذي يشغل ابل الرأي العام، وطبعا هاذ املوضوع يندرج 
ضمن املواضيع املتعلقة ابلتنشئة اإلجتماعية، وهنا البد أن أؤكد 
على جمموعة من املرتكزات وكذلك اإلجراءات املتخذة من طرف 

 :وزارة الرتبية الوطنية فيما يتعلق هبذا املوضوع
اعتبار أن الوزارة تعترب أن العنف يف حق األطر اإلدارية  :أوال

والرتبوية العاملة ابملؤسسات التعليمية هو سلوكا سلبيا ومبنوذا 
بكل املقاييس، بكل املقاييس طبعا الرتبوية واألخالقية والنفسية 

 واإلجتماعية، ويتعني التصدي احلازم هلذه الظاهرة؛
لتصدي للعنف ابلوسط املدرسي أن الوزارة اعتربت أو أن ا :اثنيا

أييت يف صدارة انشغاالت األطر اإلدارية والرتبوية ابلوزارة، وابلتايل 
 .يعين مت اختاذ جمموعة من التدابري فيما يتعلق هبذا املوضوع

كذلك أن هذا املوضوع يشغل ابل احلكومة، خصوصا وأن السيد 
 1 سرئيس احلكومة شدد يف جملس احلكومة املنعقد يوم اخلمي

وصون كرامة األسرة الرتبوية والتصدي  على ضرورة احرتام نونرب
احلازم لكل السلوكات املشينة ابلوسط املدرسي، كما مت عقد 
جلسة يوم اخلميس مساءا بوزارة الرتبية الوطنية مع األطر واملدراء 
املركزيني هبذه الوزارة، وابلتايل مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات يف 

يز املرحلة، وهي تدابري قانونية وتدابري إدارية وتربوية ميكن الرتكهاذ 
 :عليها من خالل ما يلي

 :على مستوى التدابري الرتبوية -أوال
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 مت تكليف يعين تكثيف احلمالت التوعية والتحسيسية كتدابري-
 وقائية؛

 عقد لقاءات خاصة مع مجعيات آابء وأولياء التالميذ؛-
الس املؤسسات داخل املدارس وداخل وكذلك تفعيل أدوار جم-

 الثانوايت فيما يتعلق هبذا املوضوع؛
كذلك كانت هناك جمموعة من ضرورة اختاذ اإلجراءات - 

الضرورية والفورية املناسبة لكل عنف يتم رصده وضرورة التبليغ 
 على هاذ العنف؛

كذلك التعامل الفوري واحلازم من طرف مدراء األكادمييات -
  .إلقليمية خبصوص هذا املوضوعواملديرايت ا

طبعا كان هناك تدابري قانونية من خالل املذكرات اليت مت يعين  
إرساهلا للعديد من مدراء األكادمييات واملدراء اإلقليميني، 
خصوصا على مستوى تكثيف قنوات وآليات التنسيق مع املصاحل 

وتتبع   اقتضت الضرورة ذلك،املعنية، مبا فيها املصاحل األمنية إذا 
كل حالة على حدة بتنسيق مع جمموعة من املصاحل اخلارجية 
للعديد من الوزارات. إذن هناك جمموعة من التدابري هي إدارية 
وتربوية وقانونية للحد من هذه الظاهرة املتعلقة، وابلتايل هناك 
إجراءات حازمة من طرف وزارة الرتبية الوطنية خبصوص هذا 

 .ع، وشكرااملوضو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، والشكر للجميع وننتقل إىل اجللسة 

إذا رفعنا اجللسة ميكن العودة ستكون  اجللسة. نرفع .التشريعية
صعبة، من األفضل نرفع اجللسة األوىل وننتقل إىل اجللسة الثانية 

 .ولكن نبقى يف مكاننا


