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 السبعيـن محضر الجلسـة
 

 (.0240دجنرب  41)  4141صفر  20االثنني : خـــــــــالتاري
 .السيد حممد يتيم النائب األول لرئيس جملس النواب : ةـــــــالرئاس
ثالث ساعات وستة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة : تــالتوقي

 .الثانية زواال والدقيقة الثانية والثالثني
مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات : جدول األعمال

 :(آنية 44سؤاال  44:  )احلكومية التالية
 ؛التجهيز والنقل 
 ؛الطاقة واملعادن 
 ؛الصحة 
 ؛الرتبية الوطنية 
 ؛الفالحة 
 ؛االقتصاد واملالية 
 ؛الصناعة والتجارة 
 ؛الشؤون اخلارجية 
 ؛الشؤون العامة 
 ؛العدل واحلريات 
 ؛السكىن والتعمري 
 .العالقات مع الربملان 

 
 :السيد محمد يتيم رئيس الجلسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

 .افتتحت الجلسة
 الوزراء المحترمون،السادة 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور وعمال مبقتضيات  422طبقا للفصل   
النظام الداخلي جمللسنا املوقر خنصص هذه اجللسة ألسئلة 

 44الشفهية ملراقبة العمل احلكومي، يتضمن جدول أعمال اليوم 
 .سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة

ن السيد أمني اجمللس تالوة املراسالت واآلن اطلب م 
 .الواردة على الرئاسة، فليتفضل مشكورا
 :السيد وديع بنعبد اهلل أمين المجلس

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .شكرا السيد الرئيس

: توصلت رئاسة جملس النواب بالنصوص التشريعية التالية
يقضي بإحداث هيئة  21.40ويتعلق األمر مبشروع قانون رقم 

راقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي، كما توصل مبقرتح قانون م
يقضي  14.22من القانون رقم  0يقضي بتعديل املادة 

بإحداث وتنظيم مؤسسة حممد السادس للنهوض باألعمال 
 .االجتماعية للرتبية والتكوين كما وقع تغيريه وتتميمه

وخبصوص قرارات اجمللس الدستوري فقد توصل اجمللس  
 :ب

املوافق ل  4141حمرم  41بتاريخ  721/40قرار رقم  
يقضي بإلغاء انتخاب السيد ابراهيم  0240ديسمرب  4

تاكونت عضوا مبجلس النواب على إثر اإلقرتاع الذي أجري يف 
 -بالدائرة االنتخابية احمللية أزيالل دمنات 0244نوفمرب  02

االنتخابية إقليم أزيالل، ويأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة 
 املذكورة خبصوص املقعد الذي يشغله مبجلس النواب؛

 4141حمرم  47بتاريخ  721/40أيضا قرار رقم  
، يقضي بإلغاء انتخاب السيد عبد 0240دجنرب  1املوافق ل 

اهلل احلفيظ عضوا مبجلس النواب على إثر االقرتاع الذي اجري 
يدي قاسم بالدائرة االنتخابية احمللية س 0244نوفمرب  02يف 
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ويأمر بإعادة االنتخاب خبصوص املقعد  -إقليم سيدي قاسم-
 الذي يشغله عن هذه الدائرة؛

املوافق ل  4141حمرم  02بتاريخ  727/40قرار رقم  
، يقضي بإلغاء انتخاب السيد عبد اجمليد 0240دجنرب  2

العزوزي عضوا مبجلس النواب على إثر اإلقرتاع الذي أجري يف 
إقليم -بالدائرة االنتخابية احمللية اليوسفية  0244نوفمرب  02

ويأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة االنتخابية -اليوسفية 
 .املذكورة خبصوص املقعد الذي يشغله مبجلس النواب

سؤاال  27وأخريا توصلت رئاسة جملس النواب ب 
جوابا على أسئلة كتابية، شكرا  44سؤاال كتابيا و 47شفويا، 
 .ئيسالسيد الر 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا، بداية أخرب السيدات والسادة النواب احملرتمني 
على أنه ستعقد جلسة تشريعية ختصص للدارسة والتصويت على 
النصوص اجلاهزة وذلك يوم غد إن شاء اهلل ابتداء من الساعة 

 .صباحا 42
وتوصلت الرئاسة برسالة من السيد وزير العالقات مع  

تمع املدين خيرب فيها أنه نظرا اللتزامات حكومية الربملان واجمل
طارئة، فإن السيد الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف 
بالشؤون العامة واحلكامة يطلب بتقدمي السؤال الوحيد املوجه إليه 
يف هذه اجللسة، وكذا بطلب السيد وزير الصناعة والتجارة 

الشفهيني املوجهني إليه والتكنولوجيات احلديثة بتقدمي السؤالني 
 .مباشرة بعد قطاع الشؤون العامة واحلكامة

كما أبلغكم بطلب السيد وزير التجهيز والنقل بإدراج 
األسئلة الشفهية املوجهة إليه املدرجة يف جدول أعمال جلسة 

 .يف آخر اجللسة 0240دجنرب  41يومه االثنني 
حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن يف بسط  

لة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا ومنر مباشرة إىل القطاع األسئ

املكلف بالشؤون العامة واحلكامة بسؤال موجه من السيدات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية 

 .حول صندوق املقاصة، فليتفضل أحد واضعي السؤال بطرحه
 :النائبة السيدة منية غوالم

 السيد الرئيس، شكرا
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
السيد الوزير لقد سبق وأن أعلنتم مبناسبة مناقشة امليزانية 

عن  0244الفرعية للوزارة املنتدبة برسم مشروع قانون املالية 
 .قاصة انطالقا من هاد السنةتفعيل نظام امل

لذا، نسائلكم السد الوزير ما هي األجندة املتوقعة اليت  
 وضعتها احلكومة لتنزيل هذا اإلصالح وما هي اخلطوط العريضة؟ 

 :السيد رئيس الجلسة
  .جوابكم السيد الوزير

السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكامةالحكومة، مكلف بالشؤون العامة و 

 شكرا السيد الرئيس،
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

أود أن أشكر السيدة النائبة من الفريق االستقاليل على 
طرح هذا السؤال، ال خيفى عليكم على أن املوضوع ديال إصالح 
صندوق املقاصة اآلن عليه إمجاع وطين نظرا لالعتبارات اليت 
تعلموهنا، سواء تعلق األمر باإلشكاالت املتعلقة بالدعم املقدم أو 

اإلعالن الذي حظي به  بعدم االستهداف، والشك أيضا أن
جملس النواب عندما ناقشنا امليزانية ديال وزارة الشؤون العامة 
واحلكامة كان هو أن األرضية العامة اآلن مبعىن أن املقرتح ديال 
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املشروع اآلن هو جاهز، وهو اآلن بصدد العرض على احلكومة 
لكي تتخذ فيه القرار النهائي حىت يصبح مقرتحا معتمدا نريد 

شهر يناير إن شاء اهلل العاملني أن نعرضه على املناقشة  خالل
واحلوار العام والعمومي خارج احلكومة، ألن هذا اإلصالح حنن 
نعتربه إصالح ديال املغاربة مجيعا وبالتايل سنفتحه للنقاش بعدما 

 .نصادق على النسخة األولية من طرف احلكومة يف شهر يناير
، هو أنه يهدف أساسا أوال: املالمح العامة لإلصالح 

 إىل احلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنني؛
 ، أن تكون التكلفة ديال املقاصة تكلفة متحملة؛ثانيا        
 أن يتم االستهداف احلقيقي للفئات املعنية بالدعم؛ ،ثالثا        

مث أيضا أن حنافظ على التنافسية ديال املقاوالت، هذه 
التنزيل لإلصالح سيكون إن شاء  .ئيسيةهي األهداف األربعة الر 

اهلل رب العاملني متدرجا حىت ال يتضرر هاته الفئات من هذا 
التنزيل، مث أيضا غادي يكون متدرج ألنه على حساب 
االعتبارات ديال السوق الدولية إذا ارتفعت األسعار كثريا، أو إذا 
        بقى االرتفاع دياهلا حمدود، أو حىت إذا األسعار اخنفضت 
ال ندري ألن كل ذلك يف علم الغيب، سيكون تنزيال تدرجييا، 
اآلن حنن بصدد النظر يف الطريقة ديال التدبري املؤسسايت هلاد 
املشروع ديال التنزيل ديال اإلصالح اللي من املفروض على أنه 
تكون هيئة شاملة وجامعة باإلضافة إىل التفريعات دياهلا اجلهوية 

 .ية اللي غتقوم بتنزيل اإلصالح، وشكرااإلقليمية واحملل
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائبة
 :النائبة السيدة منية غوالم

شكرا السيد الوزير، أود يف البداية ان أشكركم على 
الرتكيز على املقاربة التشاركية ألنه فعال هذا موضوع ما كيهمش 

وبالتايل جيب أنه غري احلكومة وحدها هو كيهم اجملتمع برمته، 
 .يفتح فيه نقاش موسع على مستوى اجملتمع برمته

ولكن ال بد من التذكري بأنه النقاش حول صندوق 
املقاصة واإلصالح ديال صندوق املقاصة ليس جديدا، هاذ 
النقاش احلكومة كنظن وكنعتاقد أهنا بنات التصور دياهلا على 

خاصة احلكومة الرتاكمات اللي سجلتها احلكومات املتعاقبة، و 
السابقة اللي وضعت أرضية متكاملة ديال اإلصالح واللي اليوم 
على حسب التقدمي اللي عطاه لنا السيد الوزير داخل اللجنة ما 

 .خرجاتش كثري على املقاربة اللي وضعتها احلكومة السابقة
السيد الوزير حتدث على احلفاظ على القدرة الشرائية   

هذا هو األساس ديال هاذ كهدف من األهداف الكربى و 
اإلصالح، احنا كنتمناو أنه اإلصالح ما يكونش عندو منظور 
حماسبايت، وأنه يكون عندو منظور كيهم باإلصالح اجملتمعي ألنه 
هذا املوضوع كيهم تقليص الفوارق، االرتقاء االجتماعي، العدالة 
االجتماعية، إذن هذا موضوع كبري وكيخص نتجاوزو فيه املنظور 

اسبايت ديال تكلفة الدعم وديال غالف الدعم إىل ما هو أكرب احمل
د النقط  0من ذلك، وفهاذ الصدد أنا بغيت نركز  على 

 :أساسية
االستهداف، ملي كنتحدثو على االستهداف هذا  أوال

مسألة حممودة ومجيع الدول اللي سبقتنا هلاذ اجملال دارت 
     واحنا االستهداف، االستهداف أوال خصو يكون مشروط، 

ما ميكنش نتصورو شي استهداف غري مشروط، ألنه استهداف 
غري مشروط يتحول إىل األمر الذي ال نتوخاه مجيعا، يعين  
كيتحول إىل أمور سياسية، واحنا كنتوخاو من اإلصالح ومن 
هاذ اإلصالح خاصة تقليص الفوارق االجتماعية، هاذ 

تيسري راه جتربة  االستهداف خصو يكون مشروط بالتعليم، وجتربة
رائدة ألنه فعال قدرنا حنقق بتيسري أنه نقص اهلدر املدرسي من 

 يف املائة وهذا إجناز مهم؛ 4،0إىل  2،0
الطبقة املتوسطة، وأنا بغيت نركز فهاذ النقطة على  ثانيا

الطبقة املتوسط ألنه من خالل املداخلة ديال السيد الوزير وما 
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ت ديالو أنه تيقول بأنه غادي قريناه يف اجلرائد يف التصرحيا
نستهدفو الفئة املعوزة وجزء من الطبقة املتوسط،ة وهنا كنركزو 
على أنه الطبقة املتوسطة ملي كنتحدثو عليها راه ماشي ترف 
فكري وال ترف لغوي راه الطبقة املتوسطة هي العمود الفقري 

يها ديال اجملتمعات، وبالتايل هاذ الطبقة املتوسطة إيال حافظنا عل
راه احنا كنحافظو على االستقرار االقتصادي واالجتماعي ديال 
البالد، وملي تنقولو الطبقة املتوسطة كنحافظو عليها كيفاش؟ هو 
أنه باملوازاة مع الدعم املباشر اللي غيتقدم للفئات املعوزة خص 
يتفكر فبعض اآلليات اللي حنافظو هبا على القدرة الشرائية ديال 

توسطة، ألهنا كتساهم يف الطلب الداخلي، هاذ الطبقات امل
 .وبالتايل كتساهم يف ارتفاع معدالت النمو، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد الوزير للتعقيب

السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 
 :الحكومة، مكلف بالشؤون العامة والحكامة

     ، الرتاكمات هذا شيء إجيايب شكرا السيد الرئيس
وال ميكن حلكومتنا هذه أن تتجاهل هذه الرتاكمات، لكن القفزة 
النوعية ديال هاذ احلكومة هي أهنا كانت عندها اجلرأة أن تبدأ 
يف اإلصالح، إذن هنا فني كاين الفارق، احنا بنينا على اللي  

ستعلن  كاين وزدنا طورناه ولكن هاذ احلكومة احلالية هي اليت
   .عن بداية التنزيل ديال التطبيق

املنظور احملاسبايت احنا قلنا بالفعل املسألة ديال املقاصة 
راه ماشي هي زائد ناقص، املسألة ديال املقاصة هي أوال، الدولة 

، املواطن ما خصوش تبقى قادرة على أهنا تدعم، ثانياخصها 
 .التنافسيةيضيع واملقاولة حىت هي خصها تبقى عندها 

إذن النظرة احملاسباتية مكانتش حاضرة باعتبار أن 
 0244مليار درهم يف سنة  12احلكومة احلالية قررت أهنا تدير 

وال  02ولو كانت عندها املقاربة احملاسباتية كون راه وقفناها يف 
 .منذ البداية 42وال ف  02ف 

االستهداف هنا ميكن خنتالفو وهذا غيكون حمل نقاش،   
ستهداف املشروط هذا نقطة خالفية، يا إما غنمشيو بتجربة اال

ديال تيسري وال منشي ديال الرميد وال غنجيبو جتربة جديدة، وهذا 
هو املنحى الذي ننحو إليه، الطبقة املتوسطة هذا موضوع مازال 

 .ندققو فيه
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، ننتقل إىل قطاع الصناعة والتجارة 
السؤال األول حول دعم : التكنولوجيات احلديثة بسؤالنيو 

الصناعة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 
 .والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال ببسطه

 :النائب السيد عبد اهلل أكفاس
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

 لنواب،السيدات والسادة ا
تدعم الدولة بشكل جدي املشاريع الفالحية 
واستثماراهتا، لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم، أال تفكرون يف 
دعم املشاريع الصناعية  ملا هلا من دور يف التشغيل وخلق قيم 
مضافة سيستفيد منها االقتصاد املغريب ال حمالة، وتفيد يف 

 .توسطة ؟ وشكراالنهوض وتشجيع املقاوالت الصغرى وامل
 :السيد رئيس الجلسة 
 .كلمة لكم السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة 
 :والتكنولوجيات الحديثة
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد النائب المحترم،
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السيد النائب الذي فهمته من سؤالكم أنكم تعطفون 
جلنة القطاعات اإلنتاجية مبجلس رمبا على النقاش اللي كان يف 

النواب حول هذا املوضوع والذي كان فيه بطبيعة احلال املدارسة 
واملناقشة مع السادة النواب على أمهية القطاع الصناعي واملستقبل 

ديالو، أنا أبغيت غري نذكر أنه هاد السؤال و النقاش اللي دار يف  
نا نتحدث عن قطاع اللجنة رمبا يف حمله  و يف وقته، باعتبار أن

يأخذ أمهية كبرية يف االقتصاد الوطين، لكن غري االستثمارات 
كنلقاو القطاع    0240شهور وال سنة  2اخلارجية ديال هاد 

الصناعي كيجي يف املرتبة الثانية بعد العقار، والراجح أنه يف 
السنوات املقبلة مع املهن العاملية للمغرب الذي توسع بإدخال 

املقبلة  للكيمياء والشبه كيمياء والصيدلة  انطالق السنة
والصناعات احلديدية ومثيالهتا، غادي يكون عندو بطبيعة احلال 

 .واحد اآلثار كبري
يف احلقيقة منني تنشوفوا أشنو عندنا اإلمكانيات اآلن 
عن التمويل كنلقاو صندوق ديال إنعاش االستثمارات كنلقاو 

قاو أنفسنا أمام واحد صندوق احلسن الثاين، لكن عمليا كنل
احملدودية يف متويل الصناعات، فالتفكري اللي كاين هو أننا 
صحيح هناك حتفيز ديال األبناك أن تدخل يف هاد اجملال، كاين 
بعض التجارب اخلاصة اللي رمبا بدأت والراجح حىت يف هاد 
السنة غادي تكون جتربة خاصة أخرى، لكن التفكري اآلن يتجه، 

كنفكروا فيه  هو أن يكون عندنا واحد صندوق   وهو اللي اآلن
دعم الصناعة، إما بشراكة ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص، 

ديال اإلشكاليات  4وال ديال القطاع العام على أساس أن عندنا 
 :الكربى

عندنا أوال واحد العدد ديال املهن اللي خصها تدخل يف 
       ناعة الطريان سلسلة القيمة، منني تنتكلموا على قطاع ص

    وال قطاع صناعة الطيارات، أو ال قطاع الطاقات املتجددة، 
أو الصناعات اللي مرتبطة بالطاقات املتجددة اللي احنا ابغينا 

نديروا فيها واحد اإلدماج حملي، عندنا واحد العدد ديال املهن 
خصنا احنا نستلجبوها، فبالتايل ميمكنش االستجالب دياهلا إيال 

 .كانش خطوط متويلية، إذن هذا الشق األولم
الشق الثاين هو أنه فبناء واحد العدد ديال الشراكات 
يف بعض املهن كيخصنا خنلقو شراكات استثمارية، وهاد الشي 
ماشي ساهل،  ملي كنتكلموا على اإلدماج احمللي يف صناعة 

 . السيارات مثال عندنا إشكال يف التمويل
اد القضية ديال أنه واحد العدد واملسألة الثالثة هي ه

ديال اجملموعات الكربى كتعاين مشاكل يف التحول وخا عندنا 
برنامج خاص هباد الشي، لكن بطبيعة احلال هذا حيتاج واحد 

وهلذا، التفكري اآلن احنا اآلن بدينا التفكري والراجح يف  .الدعم
غضون األشهر املقبلة غادي يكون عندنا واحد التصور كامل، 

 .كرا السيد الرئيسش
 .السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب للسيد النائب، تفضل
 :النائب السيد موسى الغالض

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،السيدات والسادة النواب
السيد الوزير احملرتم، نثمن اجملهودات اللي كتقوم هبا 
        احلكومة عرب تسريع وترية إجناز برنامج امليثاق الصناعي، 
وما حيققه من تنمية صناعية يف كثري من امليادين، نثمن كذلك 
السيد الوزير هذا التمديد للربنامج ليشمل كذلك جماالت أخرى،  

لكيماوية والصناعة الدوائية اليت كالصناعة الكيماوية والشبه ا
لكن السيد الوزير احملرتم، أعيد السؤال وهو  .قامت هبا وزارتكم

يف احلقيقة ميكن هلذا القطاع أن يعطي أكثر إذا وفر له الدعم 
 .املادي واملعنوي كقطاع الفالحة مثال
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السيد الوزير احملرتم، نستورد العديد من املواد املصنعة 
ك من املواد الغذائية إلكرتونية ميكانيكية اجملهزة لالستهال

وبالستكية وغريها، وهي يف متناول خربات وتكوين الشباب 
املغريب الذي حيتاج باألساس إىل دعم وتوجيه قصد إقامة مشاريع 

 .صناعية ومتوسطة وصغرية
لذا نقرتح عليكم السيد الوزير احملرتم، دعم هذه  

مثال  % 12مايل يصل إىل  املشاريع الصناعية للشباب عرب متويل
من قيمة املشروع، نطلب منكم السيد الوزير دعم الشركات 
الصغرية واملتوسطة عرب مواكبة  تقنياهتا هبدف تقوية حظوظ 

نطلب منكم كذلك السيد الوزير احملرتم، باش يكون . استمراريتها
واحد الرفع من تنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة عرب هذا 

 . ذلكالدعم اللي دائما نلح عليه ك
ونسائلكم السيد الوزير كذلك، هناك العديد من 
املقاوالت اليت تشتغل داخل القطاع الغري املنظم، وإذا قمتم السيد 
الوزير بواحد الدعم والتحفيز هلذه املقاوالت رمبا ستسوى 

  .وضعيتها داخل النسيج الصناعي باململكة
نطلب منكم كذلك السيد الوزير احملرتم التحفيز على 

بتكار والتجديد ومتويل املشاريع ذات إضافة نوعية يف هذا اال
اجملال اللي هي يف احلقيقة اليت ميكن أن تطور الصناعة يف بالدنا، 

 .وشكرا السيد الوزير احملرتم
 :السيد رئيس الجلسة

 . السيد الوزير يف عشر ثواين
السيد عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة 

 :يثةوالتكنولوجيات الحد
            حنا السيد النائب متفقني، غري واحد العدد 
د الدعومات كاينة، غري أنا املقصود ديايل من خالل هذا 
الصندوق، أنا كنتكلم على بعض القضايا الكبرية اللي مرتبطة 
بالصناعة اللي قلت فغضون السنة املقبلة ألن كاين تفكري ما بني 

لتدبري أننا نلقاو واحد الشكل وزارة املالية وصندوق اإليداع وا
 ..مناسب هلاد الدعم من هاد النوع

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال آين عن االستثمار للسيدات . شكرا السيد الوزير

والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال ببسطه

 :النائب السيد عمر احجيرة
 اهلل الرحمن الرحيم،بسم 

كيفما كتعرفوا املنطقة الشرقية انتقلنا من  السيد الوزير،
منطقة مهمشة ومنوذج يف التهميش على املستوى الوطين إىل اليوم 
منطقة منوذج يف التنمية، وهاد الشي كريجع بفضل الزيارات 
املتكررة ديال صاحب اجلاللة  واجملهود االستثنائي اللي تبذل يف 

-األخرية يف املنطقة الشرقية، موانئ، الطريق السيار وجدةالسنني 
مبعىن . الناظور، املناطق الصناعية-فاس، الطريق السيار سلوان

احلكومات اللي دازت دارت جمهود كبري وصاحب اجلاللة 
كاين اليوم واحد األرضية . باحلضور الشخصي ديالو فكل زيارة

احلكومة ديالكم . وبنيات حتتية جد مهمة يف املنطقة الشرقية
باجلرأة اللي عندها بغيناها تقول لنا أشنو هو الربنامج باش هاد 
االستثمارات فعال ترتجم، باش هاد املشاريع اللي عندنا جتيبو هلا 
استثمار وجتيب هلا الدولة أو احلكومة احلالية استثمارات باش 
تكون فعال موجودة، هادوك املناطق الصناعية تكون عندها معىن 

 .لوجود دياهلا، شكرال
 :السيد رئيس الجلسة

 . اجلواب السيد الوزير
السيد عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة 

 :والتكنولوجيات الحديثة
 شكرا السيد النائب المحترم،
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ظهر يل هاد املثال اللي عطيتوه السيد النائب، ألنه كان 
عندكم سؤال سابقا تطرح على هاد القضية د االستثمارات، وأنا  
كنت التزمت ببعض األمور، ولكن ما تفضلتم به رمبا كيعطي 
واحد النموذج على كيفاش ميكن الواحد اجلهة تويل وجهة 

ارا وكاين بعض السادة استثمارية، ألننا هاد السؤال تيتطرح عليا مر 
       النواب كيقول لك أودي دابا كاينة منطقة صناعية عالش 

حنا كنتكلمو على واحد الوجهة اللي . ما كتجيش االستثمارات
ملي  . خذات واحد املعامل معينة باش تويل وجهة استثمارية

كنهضروا على اجلهة الشرقية عندنا البنيات التحتية الطريق السيار 
يه، املطار الدويل، عندنا الطريق الساحلية، باإلضافة حتدمت عل

للسكة احلديدية اللي كانت واللي حنا كنفكروا أننا نربطو السكة 
احلديدية باملنطقة ديال التكنوبول، يف املستقبل غينطلق ميناء 

 .الناظور وهدي مسألة أساسية بالنسبة للوجهة استثمارية
   باحملطة السياحية على مستوى البنية التحتية القطاعية 

عندنا احملطة  l’Agropoleد السعيدية، عندنا القطب الفالحي 
غادي تكون عندنا حمطة أخرى مشسية . الطاقية الغازية الشمسية

ديال عني بين مطهر فاملستقبل إن شاء اهلل الراجح، واحملطة 
 . مث احلظرية الصناعية ديال سلوانl'Agropole املندرجة يدال 

ى الثالث اللي ما خصناش ننساو هو املوارد مث املستو 
دابا عاد تشكالت . البشرية، عندنا اجلامعة واملؤسسات التابعة هلا

عندنا واحد الوجهة استثمارية اللي ميكن هلا تسوق باش جتي 
استثمارات، ألن ملي كنشوفو حنا اجلهد اللي تدار مثال يف 

فيها  la clintec تكنوبول اللي انتما متبعينه السيد النائب عندنا
عندنا واحد املنطقة   la zone logistiqueهكتار، عندنا  12

د املقاوالت الصغرى، لكن ملي تتشوف األرقام اللي عندنا يف 
ونسبة التثمني  % 42بعنا ياهلل  PMIو PMEاملنطقة ديال 

42%. 

باش جنيبو استثمارات كبرية  اآلن هاد األمور اجلديدة  
اللي حبسات خاصة القضية ديال امليناء د الناظور غادي تسمح 
لنا باش جنيبوا  مامسيتو املرا اللي دازت بقاطرة اللي ميكن حترك 

 ، ..مسيته
أنا رمبا إىل كان هذا  clintec فيما خيص الكلينتيك 

اآلن عندنا واحد  la clintecكذلك بغيتوا تعرضوا ليه 
االجتماع يف أقرب وقت  مع السيد وزير الطاقة واملعادن ومع 

CDG  باش نعاودو نتكلموا ومع السلطات احمللية يف وجدة ،
أنا ما غاخنبيش عليك عندنا  la clintecعلى القضية ديال 

وقع لنا إشكال يف التسويق دياهلا، واحنا هاد الشي احنا متبعينه، 
نقول  املعامل الكربى اآلن ديال الوجهة االستثمارية اآلن لكن أنا ت

حتطات،كيما انتقلت طنجة باش والت القطب الصناعي الثاين 
، أكيد أن TANGER MED يف املغرب من بعد ما تدار 

هاد الشي اللي غيوقع يف وجدة غيطلعها يف مستويات متقدمة إن 
 .شكرا السيد الرئيس. شاء اهلل 

 : سةالسيد رئيس الجل
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر احجيرة
شكرا السيد الوزير، غري بغيت نعطيك بعض األرقام 

، % 42هكتار النسبة ديال التثمني  422بوجدة  
l’agropole  يف  02هكتار نسبة التثمني  422ديال بركان
فقط ديال اإلجناز، جرادة  % 42هكتار  144املائة، السعيدية 

د اإلجناز، مبعىن  البنية التحتية موجودة واإلجناز  % 42كذلك 
ما كاينش، السيد الوزير كتعرف بأنه اليوم يف املنطقة الشرقية 

        مليار، كاين البطالة، الناس  02التهريب برقم املعامالت 
ما عندها ما يدار، وبالتايل أقرب وسيلة لربح القوت اليومي هو 

نيات التحتية اليوم الدولة مطالبة التهريب، بالفعل كل هاته الب
بتوفري استثمارات، كيما تعاملتوا مع طنجة بغيناكم تعاملوا مع 
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وجدة والناظور،كما تفظلتوا وقلتوا أنه كاين ميناء اللي عطاه 
االنطالقة صاحب اجلاللة اليوم ميناء كبري ممكن أنه يشغل املنطقة 

من املفروض أنه  يف املائة، 42الشرقية كاملة، تكنوبول يف وجدة 
الدولة جتتهد باش جتيب الناس مصنعني حبال اللي وجدتوا نيسان 
رونو يف طنجة، بغينا شي معمل حبال  هداك الشكل اللي يشغل  

 .كثري من اليد العاملة على  املستوى ديال وجدة
كذلك السيد الوزير، بغيناكم تشجعوا اجملموعات   

ة باش جتي تستثمر يف االستثمارية واجملموعات الكربى الصناعي
هاد اجملمعات الصناعية، بغينا نعطيوا ظهرنا للحدود، بغينا نعطيوا 
ظهرنا للتهريب، وبغينا نتوجهوا حنو املغرب، احلمد هلل كلشي 
عندنا، بقى فقط اليوم جمهود ديال الدولة وديال املسؤولني 

 احلكوميني باش يوجهوا االستثمارات الكربى للمدينة، 
ستوى الضرائب، بغينا باش الدولة تدير وكذلك على م

جمهود ما ميكنش يكون للضريبة يف  الدار البيضاء  حباهلا حبال 
وجدة، ما عمر شي مستثمر ما غايتشجع وجيي يستثمر يف 
وجدة وعنده نفس املستوى ديال الضريبة، وبالعكس كاين 
الضرائب اللي تتعامل الناس اللي يف وجدة ويف الناظور بشكل 

ئي ومبراجعة كل سنة واملراجعات السنوية كتخلي الناس استثنا
ختاف أهنا تستثمر يف هاد املناطق البعيدة، وكيمشيوا يتخباو يف 
مدن كربى اللي فيها جمموعات كثار وما كيوصلهومش املراجعة  

 . كل مرة، بغيناكم اهلل خيليكم تعتانيوا هباد املنطقة، وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .لكم السيد الوزير يف بضع ثواين شكرا، الكلمة
 السيد عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة

 :والتكنولوجيات الحديثة
السيد النائب، أنا بغيت نقول لك أنين متفق معك على 
طول اخلط، غري صراحة أنا قلت لك زعما، املعامل ديال اجلهة 

الوجهة االستثمارية، فوقاش غادي  تكونت على مستوى املعايري د

توصل رمبا باش تلتحق  هبديك الالئحة الصغرية اللي عندنا ديال 
املناطق األوىل معرفش، أنا تنقول يف بضع سنوات، لكن اللي 
نأكد لك وهو أنين دايرها يف الالئحة ديال التسويق على املستوى 

ش الدويل، لكن كاين بعض اإلشكاليات، باش نكونو صرحاء با
تبيع الكلينتيك باش جتيب واحد املستثمر وتقول له دير ليوليا هنا 
وهو خصه ميشي يديره يف مسيته خصها واحد الشوية ديال الدفع، 
وهاد االجتماع اللي غانديروا رمبا غايغري شوية الوجهة ديال داك 

  ...الشي وميكن ميكنا لكن أنا يف بضع سنوات 
 : السيد رئيس الجلسة

السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هاد  شكرا
وننتقل إىل قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة بأربعة  .اجللسة
السؤال األول، طلب فريق التجمع الوطين لألحرار تأجيل : أسئلة

السؤال املدرج يف هذه اجللسة، والسؤال املوايل سؤال حول معاجلة 
البيئي وتثمينها للسيدات  تأثري خملفات تعصري الزيتون على النظام

فليتفضل أحد . والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي
 . واضعي السؤال مشكورا ببسطه

 : النائب السيد عبد الخالق القروطي
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات النائبات المحترمات،
 السادة النواب المحترمون،

شجرة مباركة، وشجرة شجرة الزيتون هي  السيد الوزير،
عربية مغربية أصيلة، رافقت أجدادنا لقرون طويلة، وكانت الدولة 
تشجع عملية التشجري، والزالت ومن بني مشاريع حتدي األلفية 
الثالثة مشروع املغرب األخضر، إال أنه يف السنوات األخرية مل 
نعد نتعايش مع ما ينتج من نفايات صلبة  واملرج من جراء عصري 

  .تونالزي
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السيد الوزير، نسائلكم عن ما هي اجملهودات اليت تبذهلا 
احلكومة من أجل معاجلة هذه النفايات ومن أجل تثمينها؟ 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير
 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 شكرا السيد الرئيس،
لزيتون عرف ارتفاعا مهما هاد كيفما تفضلتم تشجري ا

السنوات، وهذا يف إطار خمطط املغرب األخضر والدولة تشجعه، 
وتنعرفوا بأنه الزيتون وكذلك صناعة زيت الزيتون هي تقليدية يف 
املغرب، إذن كاين معاصر تقليدية ومعاصر عصرية، ويعين رافق 
هذا التطور ارتفاع كذلك يف خملفات هاد الصناعة وهي املرج، 
تنعرفوا املرج ديال الزيتون وهاد املرج تيخلق أضرار كبرية على 

اللي صدر  24.40البيئة، هو اللي خصنا نعرفوا وهو منذ قانون 
هو قانون متاع دراسة تأثري على البيئة، اآلن  0224يف ماي 

بدينا نتحكم يف هاد املعاصر يعين املعاصر العصرية، يعين منني 
دفرت التحمالت تتطلب املوافقة تتكون املعصرة يعين عندها 

البيئية، وإذا به تيكون آنذاك تدابري تقنية اللي تتمكنا نتحكم يف 
بناء أحواض للتبخري : التلوث، مها جوج ديال التدابري أساسا

الطبيعي للمرج، والثانية هي اعتماد نظام لإلنتاج اإليكولوجي ذو 
تيمكنونا باش مرحلتني، هادو مها جوج أساسا ديال التدابري اللي 

 ...نتحكموا يف هذا
أما بالنسبة للمعاصر التقليدية واليت كانت قبل إصدار 
هاد القانون فهناك كاين دراسات اللي اجنزنا ويعين كانت 

: اتصاالت مع أرباب هاد املعامل، وكاين عدة اقرتاحات منها
ل ــأوال بناء أحواض للتبخري الطبيعي للمرج، كاين بعض املعام

 اج منــــــاعتمدوا هاد التدبري، كاين كذلك تغيري طرق اإلنتاللي 
le triphasé   ثالث مرحالت إىل مرحلتني،؟ كاين بعض

املعامل اللي كذلك اعتمدوا هاد التغيري وهلذا احدثنا شباك خاص 
 .مبعاصر الزيتون يف إطار صندوق مكافحة التلوث الصناعي

ة جد إذن الدولة كتعطي هبات وقروض بنسبة مئوي
منخفضة باش نشجع الناس باش يديرو هاد االستثمارات، ولكن 
حلد اآلن ما زال كاين بعض املعامل اللي تتلوث، وحنا بغينا 

وهلذا . نعتمد طريقة  التحفيز والرتشيد ماشي ديال يعين العقوبة
 .احنا مستمرين يف هاد الطريقة وإن شاء اهلل غادي نلقاو احللول

 :السيد رئيس الجلسة
 .قيب السيد النائب احملرتمتع

 : النائب السيد عبد الخالق القروطي
 شكرا السيد الرئيس،

غري بالنسبة للتدابري املتخذة يعين تتبقى مضنية وبدون 
قيمة إضافية هلذا املنتوج، نعلم جيدا بأن هاد النفايات املتبقية عن 
 عصري الزيتون  هي جد غنية باملواد العضوية، ملا ال يتم التفكري

يف تأهيلها من أجل استعمال من أجل التدفئة مثال يف املناطق 
الباردة، خاصة مناطق اجلبال واليت سكان يعانون من الفقر 

 .والربد
كذلك السيد الوزير ملا ال يتم التفكري على غرار دول 
أخرى من أجل التخلص من مادة املرج باستعماهلا كسماد يف 

لفها اعتمادات مهمة من اجملال الفالحي، خاصة أن الدولة تك
كذلك السيد الوزير، نسائلكم . أجل دعم الفالح يف هذا اجملال

عن البحث العلمي والبحث الزراعي يف هذا اجملال، هل مت األخذ 
 ؟...بنتائج هاد البحث العلمي

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد الوزير إذا كان 

 .لديكم تعقيب
 :د فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئةالسي

 شكرا السيد الرئيس،
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هو بالنسبة لداك النفايات الصلبة، كاين اآلن بدينا  
 اكنستغلوها يف حمطات حرارية، كاين بعض املعامل اللي بداو 

تيستغلوا النفايات الصلبة منني تيجيو كمخلفات ملعاصر الزيتون، 
ونو معمل كبري راه تيصلح هاد النفايات مثال إذا خذينا معمل ر 

الصلبة ديال الزيتون يف احملطات احلرارية، البحث اللي قليت هداك 
البحث حلد اآلن راه مستمر، ألنه ذلك باش تستعمل كأمسدة  

 كاين املخلفات السلبية، كاين واحد املادة ديال البونيفينول 
Polyphénols اللي هي خطرية كيخصنا نلقاو ليها حل... 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل، سؤال حول 
تعميم الكهرباء بالعامل القروي للسادة النواب احملرتمني عن 
اجملموعة النيابية للمستقبل، فلتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا 

 .ببسطه، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد اليزيد الطاغي

 السيد الرئيس، شكرا
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير احملرتم، ال أحد ينكر اجملهودات املبذولة من 
أجل تعميم ولوج الكهرباء إىل العامل القروي وباخلصوص املناطق 
النائية واجلبلية، إال أن املالحظ أن حتقيق األهداف البالغة األمهية 
واملتوخاة من هذا الورش مازالت تعرتيها مشاكل كثرية من العديد 
من األقاليم واجلهات كما هو الشأن بالنسبة لبعض املناطق 
واجلماعات بشمال اململكة، ويتعلق األمر حبرمان بعض الدواوير 
من هذه املادة  وجبودة األشغال واخلدمات املقدمة من طرف 

 .املكتب الوطين للكهرباء
ائلكم السيد الوزير احملرتم، ما هي اإلجراءات اليت لذا نس

ستقوم هبا وزارتكم لتلبية حاجيات السكان وتسريع وترية 
 .االستفادة من هذه املادة احليوية؟ شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .جواب السيد الوزير

 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 شكرا السيد الرئيس،

 يد النائب المحترم،الس
هاد السؤال مهم واخا سبق يل أن جاوبت عليه عدة 
دورات ديال األسئلة الشفوية، اللي بغيت نذكر بأنه الربنامج 

آنذاك كانت عندنا  4772ديال الكهرباء القروية بدا تقريبا يف 
% 71وصلنا  0240، واآلن يف أواخر %41نسبة الكهرباء 

الكهرباء، وهاد الربنامج مهم يعين وصلنا من الدواوير اللي فيها 
مليون نسمة،  40مليون ديال املساكن إذن  0الكهرباء إىل فوق 

مليار  02وبلغ االستثمار اإلمجايل منذ انطالق هاد الربنامج فوق 
 .كمعدل وطين%  71درهم ، إذن اآلن عندنا 

بالنسبة جلهة طنجة تطوان مثال اجلهة الشمالية املعدل 
   املائة من الدواوير املكهربة،  كذلك خططنا للفرتة يف  71هو 

غادي نستمروا يف هاد الربنامج  0242و 0244ما بني 
مليار ديال  1باستثمار يناهز يف هاد الفرتة ديال ثالث سنوات 

آالف دوار إجيايب،  1الدرهم، وهذا غادي ميكنا من كهربة تقريبا 
د املعدل ملي اللي خصكم تعرفوا وهو أنه اآلن وصلنا لواح

كنا تنعملوا الكهرباء كل كانون    72انطلقنا يف هاد الربنامج يف 
آالف درهم  42آالف درهم، فتنوصلوا حىت ل  42كان حتت 

ألنه كانت واحد األولوية بدينا باملناطق السهلة تنتقلوا تدرجييا، 
ألف، واآلن وصلنا حىت  01ألف مث  41من بعد وصلنا ل 

 12كل كانون والكهربة دياله ويف هاد ألف درهم ل 12الكانون 
ألف درهم راه الدولة عرب املكتب الوطين للكهرباء واملاء تتاخذ 

 .ألف درهم على عاتقها 42تقريبا 
وإذن هذا جمهود جبار تتقوم به الدولة اللي خصنا نعرتفوا 
به، ولكن يف نفس الوقت عندنا اآلن تندرسوا مع وزارة الداخلية 
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ألف درهم لكل   12اللي كتفوق التكلفة مقرتحات للدواوير 
كانون، اآلن كندرسوا الوسائل باش كذلك ميكن لنا نكهربوا باش 

إن شاء  0242اهلدف ديالنا هو ينتهي هاد الربنامج يف أواخر 
 . اهلل

 : السيد رئيس الجلسة
باليت السيد النائب اهلل جيازيك، اهلل جيازيكم خبري شوية 

والسادة النواب باالستماع، ألنه كاين  ديال إكرام السادة الوزراء
 . لسيد النائبلبزاف ديال احملادثات الثنائية، فشكرا لكم، تعقيب 

 :النائب السيد اليزيد الطاغي
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الوزير المحترم، 
هاد اجلواب ديالكم، وتنعرفوا اجملهودات  علىمشكورين 

ديالكم اللي تتقوموا هبا يف هاد القطاع، إال أنه بالرغم من ذلك 
الزال هناك السيد الوزير خصاص  مهول  فيما خيص كهربة ف

العامل القروي، كما أن هناك خطر كبري يهدد أبناء هذه املناطق 
إقليم  بسبب تساقط األعمدة، املشكل اللي كاين عندنا يف

شفشاون السيد الوزير، راه مشكل كارثي، األسالك كلها على 
األرض، خطر على األطفال، خطر على التالميذ ديال املدرسة، 
خطر على املاشية، كون تشوفوا هاد الشي السيد الوزير اللي كاين 

ميع اجلماعات مجيع جبعندنا يف إقليم ديال الشاون كله 
 ؛منها باب برد ؛نها بين منصورم :اجلماعات ديال إقليم الشاون

مجيع اجلماعات ديال  ؛ منهامنها باب تازة ؛منها بين فغلو
خصو احلل السيد الوزير  مشكل الليشكل عندنا املهذا  ،اإلقليم

احملرتم، احنا ما بغيناش نكررو هاد السؤال كل مرة، ولكن  عندنا 
 .ضغط بزاف ديال مشكل الكهرباءال

كذلك السيد الوزير، تعميم الكهرباء كاين ناس اللي    
يف إطار  اكيستناو   اسنني ومه 1أيام، يعين  عددكيستناوا 

 ، غتصور واحد تيتفرج يف اجلزيرة والرياضية واجلار ديالوالشتات

    وعيينا  فيها سنني، هذه عيينا ما نكتبو 1يف الظلمة هذه  راه
ألن الناس يف الظلمة اهلل  ما ندخلو فيها يف اجلماعات احمللية

 .حيسن العون السيد الوزير
لذا، كنطلبوا منكم السيد الوزير أنكم تقوموا مع هاد 
الناس راه هاد الناس، كاين الناس اللي شدوا املارشيات ومازالني 

الضوء فوقاش غادي  اما بداوش يف العمل دياهلم والناس كيستناو 
جالس راه اهلل حيسن العون  ، راه اهلل حيسن العون، اإلنسانايضويو 

واحد يف الظلمة وواحد ما تيشوفشي والو حىت حاجة كارثة كارثة 
 .عظمى

لذا،كنطلبوكم واحنا تنعرفوا اجملهودات ديالكم السيد  
تقوموا وحىت الناس ديال املنطقة اجلهوية واإلقليمية كالوزير اللي  

م صعب أهنم كيديروا جمهود كبري، ولكن عندنا مشكل ديال اإلقلي
ال من الرقعة اجلغرافية ديالو وال التضاريس ديال اإلقليم، كذلك 

قضية أخرى أنه خاص واحد السيد الوزير نقول لكم واحد ال
، املقاول تيجي ألنه les poteaux boisبالنسبة لدوك التتبع 

املقاول خص ...وميشي حباله réceptionnerخصو فوقاش 
 .les poteaux boisالتتبع ديالو 

 : السيد رئيس الجلسة
 السيد الوزير  شكرا السيد النائب، الرد على التعقيب

 .لديكم بعض الثواين
 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

شكرا السيد النائب، ألنه نوه بالعمل ديال اإلخوان اللي  
كيشتغلوا حمليا على صعيد اجلهة، ألن هذا عمل صعب 

ر اللي كهربنا يعين هذا عمل األف دو  12روا وتيخصكم تصو 
وال  42 واحدألف دوار تيكونوا   12جبار وتيمكن يف هديك 

، فيهم اختالالت ادوار اللي فيهم على كل هنار غادي يكونو  02
بالنسبة  .هذا هو العمل ديال الصيانةالصيانة هذا الزم ألن 

لألعمدة تيمكن يوقع فيهم خلل خاصة يف بعض املناطق اجلبلية 
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ألنه رداءة أحوال الطقس وكذلك بعض املرات تيكون اجنراف 
ويعين الفرق ديال املكتب تيدخلوا ...الرتبة إخل وهاد الشي طبيعي

 .بسرعة من أجل صيانتها
  :السيد رئيس الجلسة

السيد الوزير، شكرا سؤال آين عن جودة املياه  شكرا
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية فليتفضل أحد واضعي السؤال ببسط السؤال
 :النائب السيد حسن التابي

  ،شكرا السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

  ،خواتي النواب المحترمينإإخواني 
تقوم الدولة مبجهودات مهمة من أجل  ،الوزيرالسيد 

تزويد املواطنني باملاء الصاحل للشرب، غري أن سكان بعض 
لعامل القروي وال العامل احلضري ل بالنسبةاملناطق يعين مناطق 

يعانون من إشكالية جودة املياه يف غياب املراقبة الالزمة اليت 
ال املنزيل، تضمن للمياه جودهتا وصالحيتها للشرب ولالستعم

وما يرتتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على صحة املواطنني  
كما هو الشأن بالنسبة إلقليم طاطا الذي يعاين سكانه من 

 . انعدام جودة املياه
لذا نسائل السيد الوزير، عن التدابري اليت ستتخذها 
الوزارة لضمان جودة املياه، وما هي اجلهات املسؤولة عن مراقبة 

 .شكرا السيد الوزير ياه؟جودة امل
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير
 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

  ،شكرا للسيد الرئيس
  ،شكرا للسيد النائب المحترم

هذا من نفس املشكل مع الكهرباء بعدا نذكروا باجملهود 
اللي قامت به الدولة ألنه منذ اتباع الربنامج ماء تزويد القرى 

إىل  % 42سنة انتقلنا من  42باملاء الشروب يعين هاد الربنامج 
من الساكنة اللي  % 74إىل  اآخر هاد السنة غننتاهيو  % 70

مليار درهم  42تيوصل هلا املاء الشروب وباستثمار إمجايل يناهز 
 . ن هذا كذلك جمهود جبارإذيف هذه الفرتة 

يف مجيع  ، مراقبة جودة املياهبالنسبة ملراقبة جودة املياه
كاين خمتربات إقليمية   :مناطق اململكة تتم من طرف يعين خمتربات

لنسبة إلقليم طاطا كاين خمترب إقليمي مثال با ،وخمتربات جهوية
كاين كذلك املخترب اجلهوي بأكادير وكاين واحد الربنامج سنوي و 

         مضبوط وحمدد للمراقبة وحلد اآلن مجيع يعين العمليات 
أنه املياه مطابقة مع معايري بأو التحاليل اللي قمنا هبا بينات 

  يالاملواطنني ألنه إين أي خطر بالنسبة لصحة ااجلودة الوطنية مك
ميكناش خنليو ا غادي نعلموا به م هكان شي خطر غادي نقطعو 

املواطنني يتعرضوا خلطر بالنسبة ملادة حيوية كاملاء، ولكن يف نفس 
ديال القرى اللي  0الوقت أنا متفق معك يف ناحية طاطا كاين 

فيهم امللوحة يعين كاين ملوحة مرتفعة اللي تتعطي واحد الطعم 
املاء تيجي ماء ماحل ألنه هداك املاء جاي من الفرشة وكاين ديال 

وعند  "اقأ"ملوحة طبيعية ومها يعين هاد املركزين تنظن عندي 
 .املواطن املركز الثاين ولكن مكاين أي خطر بالنسبة للصحة د

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد النائب احملرتم يف إطار التعقيبشكرا، 

 :التابي النائب السيد حسن
وكيما كنسمعوا  ،نشكر السيد الوزير على التوضيحات

السيد الوزير من اجلواب ديالكم على هاد املراقبة اللي ذكرتوها 
راه مكتوصلناش  اللي ذكرتوها هاد املراقبةالسيد الوزير، حنا 

وبالنسبة للجودة ديال املياه راه كتهم العامل  .ومتنشوفوهاش
ملوحة اللي لحنا عندنا بالنسبة ل القروي وحىت العامل احلضري
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فم "ذكرتوا السيد الوزير بالنسبة إلقليم طاطا عندنا البلدية ديال 
السيد الوزير املاء كيستعملوه  "فم الزكيدé، البلدية ديال "الزكيد

يستعملوه لغسيل كال   يستعملوه لألواين أوال كالناس للماشية أو 
لي ليف السيترينات ااملالبس فقط، باقي املاء تيشريوه الناس 

     دراهم وكاين  2لرت ب  2 كلمرت وكيشريو 02تيجيبوه من 
le faurage لقاوا le faurage  كاليك الle faurage  راه

حنا اكلمرت هادي وكالة جتارية   1ب ،كلمرت  1ببعيد 
مكنعرفوهاش السيد الوزير غري املاء جودة املياه وصايف الوكالة 

  .التجارة تتبيع وتشري راه هادي هي
اليت تعيش  "نايغاقأ"نرجعو السيد الوزير للجماعة ديال 

هاد اجلماعة السيد الوزير  ،يف وضع كارثي من جهة جودة املياه
أشهر مجيع املنازل ديال هاد اجلماعة تيبدلوا  1أشهر  4راه كل 

les robinets وكاين  ،مجيع املنازلle faurage  وعندنا يف
دابا راه مازال ما دار فيه حىت حاجة هذا  0242الربنامج ديال 

راه غري بالكتبة حىت شي حاجة طموح برنامج طموح فعال ولكن 
 . نقدم ليكم الوثيقةغادي مازال ما دار فيه السيد الوزير و 

هاد  "أقا سيدي عبد اهلل ومبارك"للجماعة ديال  ونرجع
ذلك يف وضعية غري منطقية بكيفية اجلماعة السيد الوزير، هي ك

حىت املهندسني اهلل  ،اجلماعة ذهه توصل املياه إىل مساكن مواطين
بل ودارو مسيتو اجلالدوار يف  ديهديهم اهلندسة اهلل يهديها ها

املا   االشاريج على ريزيرفوار دارو على مسيتو، املواطنني كيدخلو 
ديال الضو باش يوصل املا للديور باش  les pompesكيوجدوا 

الفاتورات هذا راه مشكل يف هاد املكتب الوطين للماء يتخلص 
 41 "أديس"اجلماعة ديال  راه عندناو ...راه ما يتقبلوش العقل

 .سبيطار راه باقي كداوا داباللواحد يف العيد الكبري مشات ل
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 ، المحترم شكرا السيد النائب

 .الكلمة للسيد الوزير يف إطار التعقيب
 :السيد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ديال القريات اللي تكلميت عليهم بالنسبة  0صحيح 
هو األول عندنا  0هو اللي تكلمت ليك عليه  "غانيقا أ"كز ر مل

لرت يف  42يف واحد الثقب جديد بصبيب  ونطلقااآلن غادي 
 وامليون درهم وغادي ينطلق 1واحد االستثمار ديال بالثانية 

األشهر  4دابا  نإذ ،0244شاء اهلل يف مارس  األعمال إن
ألنه كاين   0241غادي يكون املشروع جاهز قبل الصيف 

 .املا وديال الكيلومرتات ديال القنوات باش نوصل 42كذلك 
فكذلك اآلن راه حددنا  "زكيدالفم "ركز بالنسبة مل

 "ةاي  ف  ر  ط  "ديال األثقاب ملنطقة  0موقعني جديدين باش نديرو 
شاء اهلل يف  وغادي إن "فم الزكيد"كلم من   7وهادي على 

، أثقاب 0األشغال ديال هاد  وانطلقيغادي  0244نصف سنة 
جبوج و املراكز أهذا غادي حيل املشاكل ديال هاد الدواوير  إذن

 .وشكرا ماللي تكلمتوا عليه
 :السيد رئيس الجلسة

يف هذه  مشكرا السيد الوزير على حسن مسامهتك
السؤال األول  ،أسئلة 4ننتقل إىل قطاع الصحة ب  .اجللسة

 -حول االختالالت اليت يعرفها القطاع الصحي جبهة العيون
الساقية احلمراء للسيدات والسادة النواب من الفريق -بوجدور

 .تفضل أحد طارحي السؤال ببسطهيركي فلاحل
 :النائب السيد مولود أجف

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
 السيد الوزير،

كتعرف الدور املهم للخدمات الصحية للحياة اليومية 
راه املواطن اليوم السيد الوزير كيعاين من ضعف هاد  ،للمواطن
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اخلدمات وخصوصا يف األقاليم اجلنوبية اللي كيعرف قطاع 
الصحة تدهورا خطريا يتجلى يف غياب البنيات التحتية من 

 .مستشفيات والتجهيزات وكذلك غياب األطباء االختصاصيني
عن السياسة احلكومية الواقعية  ،السيد الوزير لذلك نسائلك

 للنهوض بالشأن الصحي باألقاليم اجلنوبية؟
 :رئيس الجلسة السيد

 .الكلمة لكم السيد الوزير
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
طرحه هذا على شكر للفريق احلركي الأوال يف البداية 

الساقية -بوجدور-العيونالسؤال حول القطاع الصحي جبهة 
  .احلمراء

فأوال البد من التأكيد بأنه منذ عودة هذه املناطق العزيزة 
عرفت البنيات التحتية  4712علينا إىل حظرية الوطن منذ سنة 

هبا تطورا ملحوظا حيث مل تكن تتوفر اجلهة إال  وخاصنا نقر 
واليوم ارتفع عدد املؤسسات  ،على مستشفى واحد مبدينة العيون

كذلك السياسات ديال احلكومات   وهاالصحية خاصنا نقر 
مؤسسة صحية مطلع  44املتعاقبة وخاصة الوزارة السابقة إىل 

فمستشفى واحد اللي كان يف العيون دابا كاين  .0240
قليميني بكل من إمستشفى جهوي ولكن كاين مستشفيني 

 . العيون وبوجدور كذلك زيادة على املستشفى العسكري
 42الثمانيات كانت  يف ،فيما خيص املوارد البشرية

من األطر الطبية والشبه الطبية فيهم  4210أطباء اليوم كاين 
ديال الصيادلة ويف  1ديال جراحة األسنان و 7 ،طبيب 427
كذلك مت إحداث أول معهد متخصص يف امليدان   0222سنة 

 412فيه  االصحي مبدينة العيون إىل يومنا هذا اللي تيقراو 
  .طالب

جمهودات احلكومات كيف قلت فجهة العيون بفضل  
السابقة ونقر هبا يف احلقيقة أن الوزارة السابقة قامت بواحد 

فبوجدور والساقية احلمراء تتوفر  ،اجملهود جبار يف هذا امليدان هذا
على كل التخصصات واخا هي تتواجد بعدد غري كاف من 

طب  ،الطب الداخلي ،األطر مثال فيها أطباء النساء والتوليد
جراحة املسالك  ،جراحة العظام ،طب اجلراحة العامة ،لاألطفا
 ...طب أمراض القلب إىل آخره ،طب أمراض العيون ،البولية

رتفاع الكبري هناك ارتفاع كبري ومتزايد النتظارات الساكنة االف
 ؟آش درنا ،اجلهة فالوزارة تسعى قدر اإلمكان تلبية هاد الطلبب

عجالت اللي رصدنا ليه هاد أوال تأهيل وتوسيع وجتهيز قسم املست
انتهت وغادي تبدى  اتدراسال ،د املليون ديال الدرهم 2العام 

بناء  ،ترميم وجتهيز مستشفى بوجدور ،0244يف  شغالاأل
مستشفى إقليمي بطرفاية ولكن املهم أكثر من هذا مت أخريا منذ 

هكتار  42ناسبة املشهر ونصف اقتناء وعاء عقاري بالعيون ب
صحية مركز جهوي لألنكولوجيا اللي غادي تبنيه لبناء مدينة 

لتشخيص املبكر لسرطان لمركز جهوي  ،سلمى اجلمعية ديال لال
الثدي وعنق الرحم، املخترب اجلهوي لألوبئة، مستشفى جديد 

يكون ملحقة للمركز اشاء اهلل اللي غ اللي غيتبىن يف العيون إن
كاع يف نفس   كون يف أكادير ولرمباي يدالصحي اجلامعي اللي غا

شاء اهلل كلية الطب والصيدلة  البقعة األرضية غادي نبنيو إن
اللي بغيت نقوليك أنه ابتداء من هاد  ،وأخريا .مبدينة العيون

 0244سأزور كنظن يف أواخر شهر يناير  0244السنة 
 .. .ملدينة العيون شخصيا مع الوفد املرافق

 :السيد رئيس الجلسة
مة للسيد النائب يف إطار الكل .شكرا السيد الوزير

 .التعقيب
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 :النائب السيد مولود أجف
أنا السيد الوزير رمبا ال نشك يف الدور اللي كتقوم به 
الوزارة خصوصا يف عهد احلكومة اجلديدة، ولكن السيد الوزير 

  4712 يف اجلنوبية قاليماألاليوم خاصنا نعودو واقعيني، راه 
 .لساكنة كذلك يف ازدياد، املدن راه كربوا، ا0240ا ماشي مه

ك نعانيو بدون مزايدات ل منني نقول اراه كنعانيو  ،السيد الوزير
راه ما عندناش االطباء االختصاصيني يف األقاليم  ،سياسية

اجلنوبية، راه كاينني معينني السيد الوزير ولكن ما كاينينش على 
مثال أرض الواقع، راه كاينني بالنسبة ليكم انتوما دياولنا معينني 

يف العيون وال يف طانطان ولكن وال يف الداخلة وال يف بوجدور 
نعطيك  ،وال يف السمارة، ولكن راه الواقع شيء آخر السيد الوزير

واحد  4أمثلة وبالدالئل نعطيك مثال األطباء ديال األشعة كاينني 
كايكون اآلخرين ما كاينني، يعين كايديرو مها القانون دياهلم اللي  

  12راه من  ،ها السيد الوزيرنملستعجالت اللي تكلمت عالنوبة، ا
نشاء دياهلا واملستعجالت يف العيون املستعجالت اليوم اإلكان 

ديال العشية كتستقبل حوادث كبرية يعين  1صغرية راه العيون من 
راه السكان يف  ،الطريق الوطنية كلها كتجي تصب يف العيون

ألكادير،  االداخلة وال يف بوجدور راه ما عندهم مفر إال ميشيو 
اليوم، الساكنة يف األقاليم اجلنوبية راه أقل  ايداواو  اال بغاو يأقرب إ

  .يعين املدينة اللي قريبة ليهم هي أكادير
كذلك تكلمت على املدرسة ديال   ،لذلك السيد الوزير

ل االختصاصات السيد الوزير، حنن تكوين األطباء فيها جوج ديا
السيد الوزير اليوم نطالبو بسياسة تكون حقيقة بالنهوض بواقع 
الصحة وكذلك نطالب بأن تكون جلنة مركزية لزيارة هاد الواقع، 

طانطان مؤخرا يف مناسبة العيد كانت  ،راه عندنا السيد الوزير
كالم طبيبة واحدة اللي كانت سافرت خالت اإلقليم كلو دون ال

عن اجلماعات القروية حدث وال حرج راه كاينة اجلماعات 
اللي ما املستوصف  ،القروية يف األقاليم اجلنوبية السيد الوزير

مسدود، حنا ما نشكو يف النية ما نشكو يف العمل ديال الوزارة 
ولكن اليوم السيد الوزير خاصنا نتكلمو بالواقع وبامللموس 

يقي هلاد القطاع هذا يف األقاليم شاء اهلل هنوض حق ونتمناو إن
 .اجلنوبية وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال حول معاناة املصابني باألمراض املزمنة للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة فلتتفضل 

 .السيدة النائبة بطرح السؤال
 :النائبة السيدة ميلودة حازب

 ،شكرا السيد الرئيس
 ،الوزير السيد

املعاناة هي القاسم املشرتك بني كل املصابني باألمراض 
املزمنة، الذي ال يتوفر على التغطية الصحية يعاين من التداوي من 

والذي يتوفر على التغطية  ،انعكاسات التداوي بالطرق التقليدية
الصحية يعاين من البريوقراطية من املمارسات الالإنسانية ومن 

 .طرف بعض املصحات ومن طرف بعض األطباءاملتاجرة فيه من 
هي  ،صحة املواطن ليست مسؤولية الوزارة الصحة مبفردها

مسؤولية احلكومة بكاملها، وهي جيب أن تكون أوىل األولويات 
من خالل القانون املايل وهو ما مل نالحظه ة وأن تربز هذه األولوي

كننا سؤايل هل من إجراءات مت .0244من خالل القانون املايل 
 .وشكرا ؟من احلد من هذه املعاناة بالنسبة هلذه الفئة

 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب لكم السيد الوزير

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 ،السيد الرئيسشكرا 

  ،السادة الوزراء المحترمون
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
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ا قلتو  فيعانون كييف احلقيقة املصابون باألمراض املزمنة 
املشكلة األوىل هي غالء مثن : مشكلتنييف السؤال ديالكم 

املشكلة الثانية هي بعض األدوية اليت ال تشملها تغطية  ؛األدوية
ديال صناديق الضمان االجتماعي اللي ما كيتمش االسرتجاع 

كما تعلمون السيدة النائبة احملرتمة ف. االثمن ديال االستهالك دياهل
نأكد عليه أن ي لالف ،ماضية يف سن سياسية دوائية وطنية الوزارة

غياب هذه السياسة له انعكاسات على القطاعات الصيديل 
د املصاريف ديال األدوية اللي خصها اجبميع مكوناته ومنها ه

ويف  .د األمراض املزمنةاد الناس اللي كيعانيوا من هاجع هلسرت ت
اإلعالن كانت الوزارة انتظار تفعيل ذلك مضمون هد السياسة مت 

دواء  402د العام خفضنا ادواء، ه 122السابقة خفضت 
غادي جتي املرحلة الثانية اللي غيتخفض واحد العدد جد مهم 

  ،من األدوية يف القريب العاجل إن شاء اهلل ولكن يف انتظار ذلك
  ANAMالوكالة الوطنية للتأمني الصحي  أنأشري كذلك 

لصحة واهليئتني املتدبرتني يعين عملت بتنسيق مع وزارة ا
CNOPS وCNSS  على توسيع الئحة األدوية املقبول

اسرتجاع مصاريفها يف إطار نظام التأمني اإلجباري األساسي 
اليوم  ،4424د النظام ادواء مع انطالق ه 4424اللي كانت 

  .دواء اللي كيسرتجع املصاريف ديال 4412أصبحت 
الوزارية للتكفل باألمراض وأؤكد كذلك على اجملهودات 

أشهر األخرية  2د افه ،املزمنة خاصة مشكلة تصفية دم الدياليز
ولكن  ،لوهو د الشي تنقاديال املراكز غري كايف متاما ه 1حلينا 

حنا غادي ا ،هدا مبعىن أنه كنحلوا مركز تصفية الدم كل شهر
 . رمبا غادي نعملو أكثر نضاعفو إن شاء اهلل اجملهودات

فيما خيص بعض األمراض املزمنة كالسكري وأخريا 
د الناس اللي  اوارتفاع الضغط الدموي فباش تبقى األدوية هل

مليون درهم  022د العام كان عندنا مليار واه ،كيحتاجوها

. مليون درهم د األدوية 122املليار و 0 0244ديال األدوية 
 . شكرا السيدة احملرتمة

 :السيد رئيس الجلسة
 . النائبة يف إطار التعقيبالكلمة للسيدة 

 :النائبة السيدة ميلودة حازب
 شكرا السيد الوزير،

طبعا ال أشكك يف جمهوداتكم ولكن واقع هذه الفئة 
أنا بغيت نعطي بعض األمثلة باش ميكن لينا نبنيو  ،ينطق باملعاناة

عليها، املصاب بالسرطان يبدأ رحلته من التنقل إىل الرباط من 
أيام هنار باش يطبعوا لو  1أجل احلصول على الدواء كيدوز 

وهنار باش يدير العالج وهنار  ،خذ الدواءاوهنار باش ي ،امللف
  االشيء اللي كجعل أن ،باش يرجع للمدينة دياله أو القرية دياله

 دياله كنستحضر املريض اللي الوضعية دياله الصحية والوضعية
النفسية متدهورة عند حدوث األزمة وهي متكررة لدى املريض 
بالسرطان كيدخل للمصحة وهناك عالجات خاصة، هناك بعض 

د املسائل كلفها ال تؤخذ ااألحيان كيضطر إىل غرفة معزولة ه
ش دخالا يعين مللتغطية بة للتعاضدية بالنسبة بعني االعتبار بالنس
د املريض يتاجر اعند إجراء عملية جراحية ه .يف التغطية الصحية

فيه واحد العدد ديال املصحات واحد العدد ديال األطباء اللي  
يعين ال تأخذ  en noireكتخلص   % 22كيطالبوا أكثر من 

لفات ديال كتعمرش حىت يف املا  بعني االعتبار وال حتتسب وال م
mituelle.  بني تساءل هنا ملاذا التعاقد بني املصحات و كنو

التعاضديات إذا كان األطباء واملصحات ال يلتزمون مبا يتفقون 
  ؟عليه من األمثنة

 "الرميد"لدياليز وبغيت نرجع هنا للبطاقة ديال لبالنسبة 
ديال ه هي باقية فيها واحد اجملموعة ار  "الرميد"أوال البطاقة ديال 

        ،كاين واحد النوع من االزدحام  ،مسطرة معقدة :املشاكل
هنا تناقض بني  ...كيمكنش اإلنسان يوصل إىل غري ذلكا  م
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 .مشاكل كثرية كالبطاقة والوصل وشهادة االحتياج يعين هنا
دياليز وقتلوا السيد الولكن ملا كنوصلوا مثال للمريض اللي كيدير 

ي قليلة جدا وهديك املراكز يف حد ذاهتا الوزير بأن فعال املراكز ه
يعين الئحة االنتظار هي طويلة جدا باش يوصل هلداك الدياليز  

كيهييء بيه الدياليز لي  لاكيخصو يشري األدوية داك الدواء 
جمموعة من التحاليل اللي كتكون خارج املراكز  كهناو يشريه 

طاقة د الباد األشياء كلها كتجعل من الصعب أن هاوبالتايل ه
، املرضى الفئات منه ذستستعمل من طرف ه "الرميد"ديال 
 ... كنتمناوا على أنه تبسط املسطرة  لذلك

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد الوزير يف السيدة النائبة احملرتمة، شكرا 

 . إطار التعقيب إذا كان لديكم تعقيب
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 ،شكرا السيد الرئيس
حنا يف إطار تشاركي ا ،النقطة األوىل :جوج ديال النقط

ليه السيدة  د الدواء اللي شريتاالصيادلة باش هديالنا مع اإلخوان 
د الرباط باش هوا حىت لالنائبة احملرتمة اللي تيتباع اللي خصو جيي

مجيع  يفتباع يبقى يباش  CNOPSالصيدلية ديال كتسد الدواء  
أشهر ألن  1أشهر أو  2اجلهات على الصعيد الوطين من دابا 

 .خصنا نعطيو شويا ديال الوقت
كبري و هو مشروع كبري  "الرميد" ،"الرميد"النقطة الثانية 

املتدخلني بزاف كونوا يمنني ت ،جدا فيه بزاف ديال املتدخلني
غادي يكونوا اختالالت غادي يكونوا نقائص غادي يكونوا 

 هميكناش نبدواا مهاد الشي حقيقة واليين هاد الشي ات ابتزاز 
 "الرميد"د ااحلكومة بوحدها ألن ههاد د الشي ماشي ديال اه
 ...حنا غري جينا ولقيناه هاكاا ،ه بداتوا احلكومات السابقةار 

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير

سؤال آين حول االستفادة  ،آخر سؤال يف قطاع الصحة
من بعض املستوصفات للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 . فريق االحتاد الدستوري فليتفضل أحد واضع السؤال لبسطه
 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة صباح المنصوري
 ،شكرا السيد الرئيس

 ،المحترمونالسادة الوزراء 
 ،المحترمينأخواتي إخواني النواب 

رغم امليزانية اليت صرفت على بعض ، السيد الوزير
اإلصالح والرتميم اليت طالتها، فإن  اتاملستوصفات وعملي

لذا نسائلكم السيد .  العديد منها ال زال يف وضعية االنتظار
الوزير احملرتم، ما السبب يف عدم تشغيل وتوظيف هذه 

القرب يف اجملال املستوصفات خدمة للسكان وجتاوبا مع سياسة 
 .الصحي؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير

 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

  ،السيد الوزير المحترم
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

د اد املراكز الصحية وهاسبب عدم التشغيل ه
السبب األول هو : األسبابديال  0املستوصفات مها كاين 

النقص احلاد يف املوارد البشرية، السبب الثاين حىت هو  تنظن أنه 
د الشي ماشي فحال األول هو إنشاء وبناء بعض امهم وه

املستوصفات خارج إطار خمطط وزارة الصحة وأنا غادي نعطيك 
مركز صحي  440هناك  0240واحد الرقم إىل غاية بداية 

 440د اينش املوارد بشرية، ويف هاكا  ألن مومستوصف مغلق 
وا يديروا اخلري يوا بال علم وزارة الصحة، الناس  تيبغاتبن 42فيهم 
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اهلل جيازيهم خبري ال اجلماعات وال اجلمعيات، الوزارة عندها 
د الشي اقدراتش ختدم حىت داك الشي اللي عندها، ها مشاكل م

  .شخربناا يف تريجع لواحد االختالالت احنا م
د املستوصفات قمنا احل مشكلة همن أجل ولكن 

  :باختاذ العديد من التدابري اللي غنسرد منها البعض
فقط  ئيا ماشي حل وليين جز ذإعادة التوزيع ه ،أوال

توزيع بعض املوارد البشرية للتشغيل الدوري واملؤقت فقط لبعض 
 ؛الوحدات املغلقة

د ااقتنينا ه ،الالزمةتعزيز الفرق املتنقلة بالتجهيزات  ،ثانيا
سيارة رباعية الدفع العام اللي داز كنظن كانت تقتنات  14العام 
  ؛كذلك يعين اجملهود تيضاعف   24شي 

 440املراكز املغلقة والغري املشغلة هي  ،النقطة الثالثة
  .د العاماإىل غاية ه

كز الصحية ا املستوصفات واملر  ذهفيما يتعلق بتزويد ه
فتح عدد مهم من  0240الضرورية مت خالل باملوارد البشرية 

مركز حليناهم هاد العام  40املراكز واملستوصفات يقدر ب  ذهه
اللي كانوا مسدودين يف خمتلف جهات اململكة  440من هادوك 

ديال املراكز  1 ؛مستوصف قروي 41 :موزعة على الشكل التايل
 مت كذلك هذه السنة .داملراكز صحية مجاعية 1صحية حضرية و

منصب مايل إضايف ديال  41تزويد هذه املراكز ب  0240
ممرضة وممرض يف خمتلف التخصصات،  42مهنيي الصحة فيهم 

وإجراءات أخرى الوحدات الصحية املتنقلة  ،األطباءيال وثالثة د
طبية متخصصة  قافلة طبية وقوافل 4222إىل مارس حىت لدابا 
ربك بأن هاد ، زيادة إىل الزيارات وخن14متعددة االختصاص 

شاء اهلل غنمشيوا كلنا  اليوم اخلميس واجلمعة والسبت واألحد إن
فريق كبري باش نعملو عمليات جراحية واستشارات طبية األسبوع 

شكرا  ".متحضيت"و "أكودمي"يف  "أنفكو"هاد األسبوع يف 
 . السيدة النائبة احملرتمة

 : السيد رئيس الجلسة
 . الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة يف إطار التعقيب

 :النائبة السيدة صباح المنصوري
جلواب كما أحيي كل اأشكركم السيد الوزير على هذا 

اجملهودات اليت تبذهلا وزارتكم، ال خيفى على أحد أن 
املستوصفات تلعب دورا مهما يف اخلدمات الصحية األساسية  

والتقليص من وفيات األمهات وغري كالتلقيح وتنظيم األسرة 
، لكن ما هي اجلدوى من خلق وإنشاء هاته ...ذلك

املستوصفات إذا كانت النية مبيتة لتعطيلها؟ كما أنكم تكلمتم 
السيد الوزير، يف إطار مناقشة ميزانية قطاعكم عن اعتمادات 

وسؤالنا أين صرفت هذه االعتمادات  .ه املستوصفاتاتمالية هل
  ؟مغلقة واملستوصفات

ألف  422السيد الوزير، تصور معي وجود أكثر من 
نسمة بدائرة مراكش املدينة داخل الصور ال تتوفر إال على 
مستوصف واحد، ليس به إال أطرا قليلة وإمكانيات ضعيفة، 
بينما باقي املستوصفات األخرى مغلقة، أليس األمر هنا يتعلق 

إننا  .ج والتطبيبحبرمان الساكنة من حقها الدستوري يف العال
نأمل منكم السيد الوزير، بالتسريع بإعادة فتح هذه املؤسسات 
الطبية اهلامة وخاصة تلك املتواجدة يف البوادي والقرى ويف 

 . األحياء الشعبية وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

  .الكلمة لكم السيد الوزير
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة
داك األموال  ايت فني مشاو أنا بعجالة غادي نقول، قل

واليين احنا اجملهود  40اللي كانت مغلقة حلينا  440قلت لك 
شاء اهلل باش غنحاولوا ما أمكن على حساب  غادي يتزاد إن

 . شكرا .اإلمكانيات املتاحة خاصة فيما خيص املوارد البشرية
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 : السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 

ونرحب بالسيد وزير الرتبية الوطنية، عدد األسئلة ثالثة  .لسةاجل
السؤال األول عن اخلصاص املسجل يف األطر الرتبوية بالوسط 
القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع لوطين 
لألحرار فليتفضل أحد واضعي السؤال بطرحه، تفضل السيد 

 . النائب
 : النائب السيد عمر خفيف

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

  السيد وزير التربية الوطنية المحترم،
إن التمدرس بالعامل القروي من بني القطاعات اليت 

ة املسطرة ظلت حتظى بأولوية بالغة يف منظومة الربامج احلكومي
خالل سنوات العقد األخري، ذلك أن تعميمه يف مجيع القرى 

إال أنه بالرغم  .أن ننوه هباإال والبوادي قطع أشواطا كبرية ال منلك 
من كل هذه اجملهودات ال زلنا ولألسف الشديد نسجل عدة 
نقائص تؤثر بشكل سليب على احلصيلة النوعية للتعليم وأخص 
هنا بالذكر اخلصاص يف األطر التعليمية والرتبوية باجملال القروي، 
اليت يصل األمر فيها أحيانا إىل انقطاع التالميذ عن التمدرس 

حيانا يكون سببا يف اهلدر املدرسي األمر الذي لفرتة طويلة وأ
يفرغ برنامج تعميم التمدرس من مفهومه وحمتواه، ويعترب إقصاء 
لفئات معينة من املواطنني املغاربة يف أحد أكرب حقوق أال وهي 

  .حق التمدرس
نستفسركم السيد الوزير  ،وأمام هذه الوضعية احلرجة

ري تغطية شاملة لألطر الرتبوية عن اإلجراءات املتخذة لتوف ،احملرتم
 .يف اجملال القروي؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الكلمة لكم السيد الوزير

 :السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 يف احلقيقة هاذ املوضوع ديال اخلصاص يف التعليم
ألنه العدد ديال األساتذة اللي عندنا  ،االبتدائي هو شوية مصنوع

يف التعليم االبتدائي ميكن نواجهو به العدد ديال التالميذ اللي 
كاين   .االبتدائي ممدرسني عندنا يف التعليم العمومي اللي يف

كاين   ،مشكل ديال تراكمات وهاذ الشي اللي قليت صحيح
 اللي ما وصلينهاش األساتذة كنتغلبو البادية املغربية ا مناطق يف

على هاذ املوضوع تغلبنا عليه فهاذ السنة هاذي الدخول املدرسي 
اللي خرجت من مراكز التكوين عيناها  2722هذا هو ذاك 

حيث تيكون عندنا  ،ثننيإ ؛البادية هذا واحد باألسبقية يف
 ،إىل عقد تنديروها مع حاملي الشهادات او أكنلتج اخلصاص
مشكل آخر اللي متعلق باألقسام اللي فيها عدة وعندنا 

مستويات واللي كاين األساتذة ما تيبغيوش يواجهونا هاذ عدة 
مستويات وعدة مستويات هي راه مرتبطة بالعدد ديال التالمذ 

 ديال التالمذ يف 2تحضريي القسم  يف ىتتلق ،فذاك املنطقة
هاذ تفهمش عالش كاينة كوالناس ما   4السنة الثانية غري 

إن  اللي عندك احلق وهذا .التجميع ألنه عدد التالميذ ما كافيش
–0244الدخول املدرسي  لو عليه يفمشاء اهلل غادي نع

باألسبقية للعامل القروي واللي  اغيمشيو  هو أنه اخلرجني 0241
من العامل القروي ألن اللي كان واقع هو  اقدام مها غيدخلو 

احلاضرة وكيبقى العامل القروي  حىت مها يف ااخلرجني كيتعينو 
   عام  02 ،عام 02العامل القروي  يف اوكاينني ناس اللي خدمو 

احلياة دياهلم، ولكن كون  اوما كيكونش عندهم احلق باش يواجهو 
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متيقن السيد النائب أننا مهتمني بإعادة النظر يف اخلريطة املدرسية 
والد املغاربة  اوباخلصوص توفري األساتذة ألنه مسؤوليتنا هو يقراو 

 .شكرا .العام إجباريا 41سنني ل  2من 
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد النائب
 :النائب السيد عمر خفيف

 شكرا السيد الرئيس،
شكر السيد الوزير احملرتم على هذه اإلجابة اليت تبقى يف أ

أغلبها نظرية بعيدة كل البعد عن واقع التعليم يف العامل القروي، 
حيث نسجل وبكل أسف أن وزارتكم ظلت عاجزة عن توفري 

ضني ائفيمية فهناك ما يعرف باألساتذة الوتوزيع عادل لألطر التعل
 2يف بعض املؤسسات الرتبوية احلضرية قد يفوق عددهم أحيانا 

ويبدو أنه ليست لديكم اجلرأة  ،د األساتذة يف بعض املؤسسات
ة انتشارهم ليغطوا باملقابل إلعاد ،الكافية السيد الوزير احملرتم

  .النقص احلاصل يف بعض املؤسسات القروية
فعلى سبيل املثال وصل اخلصاص بثانوية الوفاق بسيد 

بإعدادية ابن خلدون جبماعة  2األساتذة و د 42الزوين مبراكش 
 21فيما ظل  ،هذا على سبيل املثال السيد الوزير "أكفاي"

خارج القسم حلد  "امليلح" بفرعية 42و "احلاجب"تلميذ بفرعية 
هذه باإلضافة السيد معايل الوزير  .اآلن بسبب عدم توفر املعلم

إىل االكتظاظ واحلالة املثرية لبعض املؤسسات حيث تنعدم فيها 
فاملرجو  ،ظروف التلقني وال تشرف ال التعليم وال املعلم ببالدنا

 ...إيالء العناية مرة أخرى السيد الوزير 
 :الجلسةالسيد رئيس 
الكلمة لكم السيد الوزير يف عشر  ،السيد النائب شكرا

 .ثوان
 
 

 :السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية
ما كاين  ،هاذ اللي قال السيد النائب هو اللي كندير

غري إعادة االنتشار واللي ما بغاش ما غتبقاش عندو املاندا اللي 
 .فائض غيمشي يقري والد املغاربة

 :الجلسة السيد رئيس
سؤال آين حول االحتجاج الواسع على النيل من كرامة 
مديرات ومدراء املؤسسات التعليمية للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من الفريق االشرتاكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

 .تفضل السيد النائب احملرتمه، ببسط
 :النائب السيد حسن طارق

 شكرا السيد الرئيس،
 الوزراء،السادة 

 السادة النواب والسيدات النائبات،
يتعلق باحملطة االحتجاجية اليت  ،السؤال السيد الوزير

آالف من املديرات ومدراء املدارس  42شهدهتا وزارتكم لقرابة 
الذين عربوا عن احتجاجهم القوي  ،االبتدائية واإلعدادية والثانوية

أمام مقر الوزارة على خطورة املس بكرامتهم من خالل جمموعة 
من التصرحيات الرمسية اليت نسبت إليكم ومن خالل عدم 

ة اإلدارة ئاالطالع وعدم االهتمام وعدم فتح احلوار اجلدي مع هي
 . إذن السؤال يف هذا اإلطار السيد الوزير ،الرتبوية

 :س الجلسةالسيد رئي
 .، تفضلكلمة لكم السيد الوزيرال

 :وزير التربية الوطنية ،السيد محمد الوفا
 السيد الرئيس،

 السادة النواب والسيدات النائبات،
سيدي حسن أنت رجل ديال املعقول ما ميكنش تعاود 

أوال فتح حوار أنا درت هاذ احلوار  ،يل ونعاود ليك اللي بغينا
عدة مرات مع واستقبلتهم أسبوع واشتغلنا عشرة ساعات باملركز 
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    ولكن سيدي طارق  ،الوطين وعاود استقبلتهم هنار االحتجاج
ال بد ملي توضع عليا السؤال خذو كامل هذا البيان ديال 

 ارو إيال كنيت موافق على اللي دارو املديرين واللي قر  ،اإلخوان
 .أنا قابل االحتجاجات دياهلم ايديرو 

 :السيد رئيس الجلسة
 .لسيد النائب احملرتملتعقيب 

 :النائب السيد حسن طارق
طبعا  ،طبعا السيد الوزير االحتجاج كان موجود وشفناه

توصلنا مبجموعة من السيد الوزير شفت بزاف ديال البيانات هنا 
ديال الكونفدرالية الدميقراطية  ،ديال الفيدرالية الدميقراطية للشغل

  .للشغل
ل لذلك فعندي احلق كنائب باش نطلب منك أأنا كنس

أنا اطلعت على الرأي ديال  ،عطياتاملالسيد الوزير متدين ب
النقابات ومتت مراسلتنا من طرف العديد من اهليئات اليت تنظم 

لكونفدرالية لتوصلنا ببالغات وبيانات ال  ،وتنسق عمل املديرين
لفيدرالية طرحنا هاذ السؤال لذلك احنا لالدميقراطية للشغل وال 

بأنه وزارة الرتبية الوطنية عادت إىل  اكيعتربو   ،ننتظر اجلواب
ة اإلدارة ئبأنه هي اكيعتربو   ،أساليب الرتهيب والتهديد البائدة

الرتبوية تطالب بإحداث إطار خاص هبذه الفئة ضمن النظام 
النقابة هنا هنية مستقرة وتدعو الوزارة األساسي يضمن هلا ظروفا م

تدعو الوزارة إىل فتح حوار جدي حول اإلدارة الرتبوية لالرتقاء 
  .باملدرسة العمومية لتعلب أدوارها الرتبوية واالجتماعية

الرأي ديال  ،ا توترذاجتماعي وه لذلك فهذا مشكل
نسائلكم يف احلكومة على معطيات  ،النقابات وصلنا يف الفريق

 .د التوتر االجتماعي وشكرااه حل
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير
 

 :وزير التربية الوطنية ،السيد محمد الوفا
أنا شخصيا درست امللف ديال النقابات ولكن أنا  

النقابات عندي جلنة  .بلي السؤال مشي متعلق بالنقاباتاكيسح
يف احلوار الدائم اللي عندنا مع النقابات  هااللي قررنا ةتياموضوع

ولكن السي  ،األكثر متثيلية وجمتمعة على املوضوع ديال املدير
ماشي النقابات باش نكونوا راه حسن رآه اللي داروا االحتجاج 

القضية فيها حساسية هاد د الشي امسح اللي ألنه اواضحني يف ه
 . لذلك خليت التعقيب تنا هو اللي أساسي

ديال اجلمعيات  0تكلم على البيان ديال اجلمعية نك
   احلريات التأسيس  ديال ظهريالواش مجعيات مؤسسني يف إطار 

ال كانوا نقابات أنا قابل ولكن يإ ؟اجلمعيات واش نقاباتد 
املطالب ديال النقابات على  ،شيالد اه مكيقولش هاالقانون ر 

 االلي مه ،واش كيقولآراسي وعيين ولكن اجلمعيات امسع السي 
كيتعرضوا يل فكل مرة درنا دابا  داروا وقفة احتجاجية واللي مها 

أصحاب  ،االجتماع درت شي اجتماع كيتعرضوا إلعادة االنتشار
د اإلخوان قالك اأصحاب الساعات اإلضافية وه ،إعادة االنتشار

 PTS يوالورق مقاطعة كل عملية اإلحصاء واملسك املعلومايت
GRESAR-RELEVET-TISSIR ا التيسري ديال ذه

الفلوس  ااملساكن قاليك ميديرش املعطيات باش نصيفطو 
اللجان النيابية واجلهوية املسخرة من  ةمقاطع ،للعائالت دياهلم

طرف الوزارة للتشويش على الربنامج النضايل وعدم موافاهتا بأي 
 همهدو املفتشني اللي خصهم يزوروا املؤسسات وخص ،معطيات

مقاطعة كل التكوينات واللقاءات  قالك ال، املعطياتها و يعطي
 ،واالجتماعات اليت تنظمها النيابات واألكادمييات والوزارة

االمتناع عن تلقي أي تعليمات أو إعطاء املعلومات عرب اهلاتف، 
 ...عرفت د الشي تيديروه املديرين مااه

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير
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سؤال آين حول  ،قطاع الرتبية الوطنيةالسؤال األخري يف 
النهوض بالبنيات التحتية للمؤسسات الرتبوية باألقاليم الشرقية 

 ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة
 .  ضعي السؤال ببسطهافليتفضل أحد و 

 :النائب السيد عبد النبي بيوي
 ،شكرا السيد الرئيس
 ،شكرا السادة الوزراء

 ،شكرا السادة النواب والسيدات النائبات
ما هو برنامج الوزارة ديالكم للنهوض  هو، سؤايل

 التحتية للمؤسسات الرتبوية باجلهة الشرقية السيد الوزير؟ اتبالبني
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير
 :وزير التربية الوطنية ،السيد محمد الوفا

 الحقيقة السيد الرئيس، في
 السيدات والسادة النواب المحترمين،

يرين االدولة والوزارة واحلكومة ال فيما قبل وال اآلن د
واحد اجملهود جبار يف املنطقة الشرقية من حيث البنيات، من 

 42مدرسة ابتدائية و 41مت إحداث  0240إىل  0227
وإصالح  ييءمت هت ،الثانويات تأهيلية 1الثانويات إعدادية و

د اه الربنامج ديال هذالسنة املالية هيف  .مؤسسة تعليمية 120
إعدادية  01وابتدائية  01 :مؤسسة 11السنة غادي نكملوا 

مؤسسة  07وغنربطوا بشبكة املاء الصاحل الشرب  ،تأهيلية 04و
جرة مفككة البناء ح 12مؤسسة وغنعوضوا  014وبالكهرباء 

كاين واحد العمل كبري على مستوى الدعم االجتماعي، و املفكك 
كنديروا عمل أساسي يف وزارة الرتبية الوطنية ومع الوزارة الداخلية و 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكنديروا جمهود كذلك على يف 
اإلنعاش الوطين وعاد اجلماعات اجملالس  معمستوى السكنيات 

كاين واحد اجملهود يف   ،املدين املنتخبة وعاد مجعيات اجملتمع

املنطقة الشرقية يف أكادميية وجدة وكذلك يف أكادميية احلسيمة 
واحد اجملهود كبري ديراه الدولة ولذلك املؤشرات املدرسية كلها يف 

 . شكرا ةد املنطقاهيف حتسن 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل الكلمة لكم السيد النائب
  :النائب السيد عبد النبي بيوي

أوال السيد الوزير أنا متفق معك على قضية ديال 
ولكن الصيانة األرقام اللي عندك السيد الوزير ال عالقة  ،اإلجناز

السيد الوزير املدارس اللي كتكلم عليها يف العامل . هلا بالواقع
أقسام و ماشي مدارس هي عبارة عن غرف هي بعدا القروي 

الربنامج ديال دوك الغرفات وحىت  ،متناثرة هنا وهناك السيد الوزير
les pré-fabriqués ابقاتش صاحلة أهنا السيد الوزير م 

 ،أصبحت ممنوعة يف دول أوروبية حىت للحيوانات ماشي اإلنسان
السقف كيسيل باملاء وال سيما  ،البيبان ،السراجم دياهلا مهرسني

د اه واديال الشتاء كيفاش السيد الوزير غادي يقرا ةتيد الوقايف ه
عند الفقيه  اكيقر   وىل عجر إن البعض منهم  ؟دواالتالميذ ه
الناس   ،السكن الناس موفرين لو كتاع الدوار ألن هدانواملشارط 

  هموالد وايقري واكيجيحيث   أول ،كية السيد الوزيرذ كانت بكري 
البنت واحد وا ذخاال ميكن اليوم غادي ن ،كيوفروا لو السكن

د اقولوا ليها درسي فهنعام ونسيفطوها  00عام وال  02عندها 
هنا املشكل   .املدارس هدا وكتقري فيها وتاكل فيها وتنعس فيها

د اكاين هأنا نظن هنا    كيبدا مع النقابات وااللتحاق واالنتشار،
مين تنجزت رمبا  ،احلجرات السيد الوزيرهاد كاين . اذاملشكل ه

آخر  ،ها حدا الوادو اللي دار  نياارات كمكيخدوش بعدة اعتب
أسبوعني توفت وهي الطفلة خدجية الطويل وثالثة  يطفلة هد

  .بوحدو "يلإس"د السنة منذ بداية السنة يف واد االوفيات هديال 
 ديال هو الصيانةاليوم،  لسيد الوزير الرهان احلقيقيا

ومغديش تبقى الوزارة ديالكم السيد  ،املدارس ماشي البناء دياهلا
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السيد الوزير باقي . التضاريسو الوزير رهينة بالظروف الطبيعية 
حىت الشي عندك مشكل ديال االكتظاظ واملاء والكهرباء هاد 

سنة يف مدينة زيد بن  4222ملدينة، ال ميكن اليوم يف املدينة يف ا
ل مدرسة أول إعدادية وأو تشيدت فيها عطية اللي تأسست فيها 

واللي درسوا فيها شخصيات كبرية منهم الرئيس اجلزائر بوتفليقة 
ووزير التعاون الفرنسي السابق اللي قام بزيارة لواحد املؤسسة 
وبقى فيه احلال أعطى مليار السنتيم باش تعاود الصيانة دياهلا 

 شميكن ليناا املدينة م ال ميكن السيد الوزير اليوم يف. السيد الوزير
عندك السيد الوزير يف  ،مدرسة هذه. هذد املناظر هاا هنشوفو 

التبول و مدينة وجدة معندها ال ماء ال واد احلار هداك الغائط 
وا هنضروا على املرييكان اقبال تنإي ،ديال الدراري الصغار خارج برة

 ، اطلعريكان السيد الوزيرلشي كاين يف املد ااه أنأنا مكنظنش 
أنا غادي نعطيك السيد الوزير التقرير والصور وشوف مع راسك 

  ... ا عارذالسيد الوزير ألن ه
 :السيد الرئيس الجلسة

 .تفضل الكلمة لكم السيد الوزيرشكرا السيد النائب احملرتم، 
 :وزير التربية الوطنية ،السيد محمد الوفا

 ،شكرا السيد الرئيس
  ،شكرا السيدات والسادة النواب

حقيقة عار بصح ولكن أخويا أنا مغديش نصايب الواد 
ال  يإ ،lotissementحد او لحلار لواحد املدرسة باش متشي ا

ه دولتكم دولة حمرتمة واهلل ماشي وسائل ذكتعطيين املثال ه  كنيت
 ال على مدرسة عزيزة أمني حبي كايل كتكلم   كنيتيالإ ،التعريف
أنا ليش نصايب  ما فيهاش الواد احلار ألنه ما ميكن إيهبوجدة 

القادوس ديال الواد احلار باش ميشي للديور للتجزئة عندي هاد 
أنا ميكن  la fosse septiqueاملشكل اللي عندي هي  ،املشكل

يف احلفرة ألنه االستعمال ديال  la fosse septiqueيل خندم 
toilettes ماشي  ،واضح يف املدارس ديال املراحيض راه

مواد كيميائية وال كيمياوية وال غري ذلك ومع ما فيه  هاستعمال
الواد احلار حدا املؤسسة أول واحد غادي  اذلك منني يديرو 

 .شكرا.يربطها هو أنا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم على مسامهتكم يف أشغال هذه ، شكرا السيد الوزير
 .أداء الصالةدقائق من أجل  42اجللسة وأرفع اجللسة 
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكون اللي عندو السؤال ديال الفريق االستقاليل
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

نستأنف اجللسة األسئلة الشفوية هلذا اليوم ونرحب 
ن يف هذا وهناك سؤاال ،وزير الفالحة والصيد البحري بالسيد
والسادة  ةالسؤال األول حول الفالحة املعاشية للسيد :القطاع

فريق االستقاليل للوحدة والتعادلية فليتفضل الالنواب احملرتمني من 
 .تفضل السيد النائب. السيد النائب احملرتم ببسط السؤال

 :محمد أبو الفراجالنائب السيد 
 ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،أخواتي إخواني النواب
البحري مبجهودات قامت وزارة الفالحة والصناعة والصيد         

جبارة لتطوير الفالحة، لكن باملقابل إن ساكنة املناطق الساحلية 
واجلبلية ذات املساحات الصغرية مازالت متارس فالحة معاشية 
ذات مردودية جد ضعيفة، إضافة إىل االستغالليات الفالحة جد 

وميكن القول رغم اجملهودات اليت تقومون هبا يف هذا  .الصغرية
ن ظروف عيش ساكنة هذه املناطق مل تتحسن ومازالت اجملال فإ

هي  ما ،لذا نسائلكم السيد الوزير. تعاين الفقر والتهميش
اإلجراءات اليت ستتخذوهنا واالهتمام أكثر هبذه الساكنة وتشجيع 

 . شكرا الفالحة اجملالية واجلبلية؟
 



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

24 

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير

 :وزير الفالحة والصيد البحريالسيد عزيز أخنوش 
 .السيد الرئيس المحترمشكرا 

 ،السيد الوزير
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

الفالح الصغري كيتواجد يف صلب االسرتاتيجية ديالنا 
وكتبين أوال على التجميع كآلية لتجاوز اإلشكالية العقارية 

الصغار واملتوسطني وعوامل االنتاج  ةتسهيل الولوج الفالحو 
والتكنولوجيا، وكاين كذلك جبنا الربنامج ديال الدعامة الثانية 

فنعطيك بعض  .اخلاصة بتنمية الفالحة التضامنية باملناطق اهلشة
النتائج ديال اإلجنازات فعلى املستوى اإلجنازات امليدانية مت 

هكتار ألف  244مشروع على مساحة  447الشروع يف إجناز 
غادي ي لال يةاستثمارات إمجالبألف مستفيد، و  141لفائدة 
مليار ديال الدرهم، فقط  42 إن شاء اهلل دياهلا رخاآليف توصل 

 440غادي تعطى االنطالقة  0244يف خالف السنة ديال 
 مليون درهم يف 202مشروع باستثمار إمجايل كيناهز مليار و

نامج ديال القانون املايل ديال الدعامة الثانية اللي هي كاينة يف الرب 
ألف  22 ديال اللي غادي خيدم على مساحات 0244سنة 

ونفكروا بأنه كاين كذلك الربنامج ديال  .ألف فالح 42لفائدة 
حتدي األلفية، حبيث أنه مت  يعين املناطق اجلبلية اللي جات يف

 ألف هكتار تقريبا 22حميط كتشمل أكثر من  042غرس 
وكذلك تأهيل وصيانة األغراس على  من الربنامج املسطر 14%

كل   .ألف هكتار 12حميط على مساحة كتناهز  012مستوى 
لي فعال يكون واحد يعين تقارب الا قامت به يعين احلكومة ذه

مع الفالح الصغري وحل املشاكل ديالو اليومية اللي كتخص 
 .امليدان الفالحي

 

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد النائب يف إطار التعقيب الكلمة لكم

 :محمد أبو الفراجالنائب السيد 
حنا ذكرنا يف  ،غيمكنش نكرو اجملهوداتا ماإلنسان 

واللي غنكروهاش على أن اجملهودات اللي تتقوموا هبا ا األول وم
غري  .تتقوم هبا احلكومة وخاصة وزارة الفالحة والصيد البحري

تلقاه كد الفالح الصغري الواقع هو أن وخاصة اللي بعيد اللي  اه
حنا نقدر املشاكل ديال املوارد ايف بعض املناطق اللي هي نائية، 

البشرية اللي عندكم السيد الوزير، ألن حىت بالنسبة لإلرشادات 
بالنسبة لواحد العدد ديال املسائل اللي كتهم هاد الفالح الصغري 

ال فيما خيص جتميع األبقار  ،احلليبال فيما خيص جتميع 
املستوردة واحد العدد ديال احلوايج اللي خاص اللي يفيد هاد 

فالح صغري ببقرة واحدة معيش  ىالفالحة الصغار ألن منني كتلق
عائلة، وبالتايل يلزم على احلكومة وعلى وزارة الفالحة أهنا تعاود 

 طلوب وشكراتزيد تأطر هاد الناس باش يكونوا يف املستوى امل
 .السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
وزارة الفالحة عندها واحد التواجد جمايل اللي هو كبري 
يف مجيع املناطق باش تكون قريبة للفالحة وحتاول تعطي ما أمكن 

شاء اهلل  غدا إن. د الفالحةلإلرشاد الفالحي وكذلك الدعم هلا
هباد اجمللس املوقر غادي يدوز القانون النهائي يعين ديال املكتب 
ديال اإلستشارة الفالحية واللي غادي يعطينا واحد الدفعة قوية 

إلعادة ديال التوازن يف حىت ميكن أن يعين هنيكل ونعطيو واحد ا
ديال اإلرشاد الفالحي اللي هو أنا متفق معاك السيد  هاد الشي

النائب احملرتم بأنه سلسلة مهمة من السلسلة ديال التواصل مع 
تصل املعلومة ويعين مجيع يعين اإلمكانيات ديال أن الفالح حىت 
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la recherche  وال يعين ما يقع يف امليدان إىل الفالح الصغري
 .لكي حيسن اجلودة ديالو وشكرا

 :سيد رئيس الجلسةال
سؤال حول تعاونيات مجاعة املزوضية  ،السؤال املوايل

بشيشاوة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 
تفضل السيد . والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال ببسطه

 .النائب
 :النائب السيد حسن لغشيم

 ،شكرا السيد الرئيس
  ،السيد الوزير

  ،النواب اإلخوة واألخوات
عرفت بداية القرن العشرين استيالء بعض املعمرين على 
جمموعة من األراضي وحتفيظها بأمسائهم رغم وجود أناس وقبائل 
يزرعوهنا ويتصرفون فيها بظهائر سلطانية، وبعد االستقالل وزعت 

جمموعة من على هذه األراضي يف إطار اإلصالح الزراعي 
األوائل، وبعد ذلك جاءت الدولة تصرفني املاملواطنني الغري 

وحفظت ما تبقى هلؤالء املتصرفني من األراضي يف امسها يف غفلة 
منهم، مما جعلهم اآلن ينعتون باحملتلني واملرتامني على أراضي 

كما يكبح كل اجملهودات  الدولة وخيلق جمموعة من املشاكل
إىل الرامية إىل اإلقالع الفالحي املهم كما هو الشأن بالنسبة 

بقبائل محر وشيشاوة  "زوضيةامل"وتعاونية  "تنتسلطا"أراضي 
لذا نسائلكم السيد . ورأسكجو  "األوداية"و "آيت إميور"وأراضي 

 .وشكرا ؟الوزير عن اإلجراءات املتخذة حلل هذه املشاكل
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير
 :البحريالسيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد 

  ،شكرا السيد الرئيس المحترم
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

 ،السيد الوزير المحترم
إن هذه األراضي اللي كتكلموا عليها كتندرج ضمن 

اللي املساحة ديالو  "سيدي شيكر"الوعاء عقاري مسيتو  واحد
. ألف هكتار واللي هو اآلن مسجل يعين يف ملك الدولة 11

ي سابقا تيمشي إلقليم آسفي واآلن أحلق يعين من كان هاد الش
قليم شيشاوة وهادي أراضي أصال أراضي رعوية ذات إل 12

مت التوزيع ديال  4712وخالل سنة  .إمكانية فالحية حمدودة
تعاونيات  4مستفيد منضوين يف  444ألف كتار منها على  44

. رعوية وذلك طبقا للقوانني املنظمة لقطاع اإلصالح الزراعي
وهاد اإلصالح الزراعي كتعرفوا بأنه كاين الظهري الشريف ديال 

واملعترب  0222يناير  1وتلحق به الظهري الشريف ديال  10
بة قانون كيتعلق مبنح الفالحني إىل أراضي فالحية وقابلة مبثا

للفالحة من ملك الدولة اخلاص وقد مت التعيني ديال هاد الناس 
مبراسيم مت نشرها يف اجلريدة الرمسية  يضاهاد األر  ااو ذاللي خ

املالية  :ودارت معاهم الدولة عقدة ممثلة يف الوزارات الثالث
لك طبقا للقوانني املنظمة لقطاع والداخلية ووزارة الفالحة وذ

  .اإلصالح الزراعي
مكانش فيها واحد  األولهاد األراضي الرعوية كانت يف 

التحديد إداري كان فيها حتديد إداري غري مصادق عليه، ولكن 
من بعد قامت األمالك املخزنية باش املصادقة على التحديد 

ومن هاد اإلداري، واآلن هاد األرض هي عندها الرسم دياهلا 
وكتعرفوا  0242سم الدولة وابتداء من أكتوبر إهي يف و الشي 

بأنه املصاحل املختصة راه بدات يعين كتشوف هاد امللفات ألنه 
الواجب  اللتعاونيات والتعاونيات اللي كيأديو  اهاد امللفات تيتعطاو 

بالشروط راه من حقهم أهنم يدوزوا هلم هاد  ادياهلم وتيوفيو 
 .احلهماألراضي يعين لص

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب أحد السادة النواب تفضل
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 :النائب السيد عمر بنيطوا
 .السيد الرئيس

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ،شكرا السيد الرئيس

 ،السيد الوزيرشكرا 
م ونقدر كذلك أن له حنن نقدر جوابكالسيد الوزير، 

السيد الوزير ثر قانوين، لكن من الناحية الواقعية يعين واحد األ
 ةوهذا هو األمر الذي نناقشه أنه فعال الفكرة ديال إنشاء التعاوني

الزراعية أو الرعوية هي فكرة جيدة، ألهنا كانت تستجيب لعدد 
املتطلبات ديال تنمية املناطق خصوصا مثل املناطق ديال 

يف شيشاوة وكذلك بعض املناطق يف أحواز مراكش  "املزوضية"
وعدة مناطق أخرى يف املغرب  "تسلطانت" مثال "جورأسك"حبال 

  .مشاهبة
هو أنه  ،هاد اإلشكال اللي تطرح اآلن السيد الوزير

الناس تيستغلوا هاد األراضي منذ قرون أبا عن جد وهي قبائل 
حاربت وناضلت من أجل استقالل املغرب وتتستغلها بظهائر 

وتفاجأت بأن هناك  ،سلطانية مدة كبرية وطويلة من الزمن
حتديدات إدارية هلاد األراضي يف فرتة استعمارية ومت حتيني املساطر 
اإلدارية يف فرتة االستقالل واآلن تتواجه هاد القبائل بأهنا مهددة 

بأهنا حمتلة واحلال أهنا هي  هباإلفراغ من هاد األراضي، وتتواج
هاد  اللي ناضالت وحاربات من أجل طرد احملتل واملستعمر من

 . األراضي
حنن يف هذه املناطق باعتباري ممثل  ،لذلك السيد الوزير

لسكان نعاين من توترات اجتماعية ومشاكل خطرية يعين نرجو ل
اهلل سبحانه وتعاىل أن ال تنفجر ألننا نرجو أنكم ستعملون ألجل 
إجياد حلول هلذه املشاكل ومن أجل متكني هؤالء الفالحني 

كم هاد األراضي وعندنا مقرتحات أناملواطنني من استغالل 
ديالو سنتني تفويت ديال هاد  دجتددوا املرسوم اللي كان األم

العقارات للفالحني بأمثنة مناسبة حتدد عن طريق اللجان اإلدارية، 
ستفدوش من ا اهذا هو املقرتح ديالنا وكذلك الناس اللي م

م يتضموا التعاونيات يف الدواوير دياهلم ويف املناطق دياهلم أهن
وشكرا السيد  "زوضيةامل"خصوصا يف يف التعاونية ويندجموا 

 .الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للتعقيب
 :السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري

ال مسحيت بعدا كاين واحد الشيء اللي هو مهم اللي يإ
كتكلموا عليها هي اليوم  خصنا نقولوه هو أنه هاد األرض اللي  

كلها باش والت يف   la procédureت ماليف ملك الدولة وتع
  ؛ملك الدولة ماشي يف ملك شي شخص باش نكونو واضحني

ثانيا أهنا هاد األراضي حنا كنعرفوا بأن كاين واحد العدد ديال 
تقريبا اللي كاينني الناس عندهم السكىن وكاين  7الدواور مها 

أنا اللي نطلب من  ،إشكاليات فلهذا كاين واحد اللجنة حملية
اإلخوان أنكم تأطروا الناس باش حياولوا أوال يعين هاد الشي ديال 

راه الدولة   contratعندنالتعاونيات راه اإلصالح الزراعي وا
، يهميكنش نرجعو لا م راهخاصها متشي حىت آلخر املطاف 

وا هاد دولكن ميكن يكون احلوار ويكون نقاش باش ميكن يستف
يضيعوشاي وتكون واحد الطرف ا الناس اللي عندهم الدواور وم

 ،ذاديال هاد األراضي يف إطار يعين التدابري ديال الصلح وديال ه
راه درنا اللجنة الوطنية وال اللجنة اإلقليمية راه ...حنا كحكومةاو 

جتاه غري خصكم تعاونونا باش منشيو غادي متشي يف هاد اال
 .د االجتاهافه

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 

 ننتقل إىل قطاع االقتصاد واملالية ونرحب بالسيد الوزير ،اجللسة
سؤال حول كيفية متويل املشاريع االقتصادية وتنمية : بسؤالني
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احلاجيات االجتماعية املعرب عنها يف الربنامج احلكومي للسادة 
فليتفضل أحد  ،النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة

 .تفضل السيد النائب. السؤال لطرحه يضعاو 
 : النائب السيد أحمد التهامي

 ،السيد الرئيس شكرا
 ،السادة الوزراء

سؤالنا كيتعلق بتفعيل ما جاء يف الربنامج احلكومي من 
فسؤالنا هو كيف ستمول هذه . مشاريع كربى أو برامج اجتماعية

الربامج سواء اقتصادية أو اجتماعية لتلبية احلاجيات وانتظارات 
 .الشعب املغريب وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .لوزيرالكلمة لكم السيد ا
 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية

 . السيد الرئيسشكرا 
  .سم اهلل الرحمن الرحيم

 ،السيد الرئيس
أن أشكر السادة النواب عن فريق األصالة واملعاصرة  أريد

على هد السؤال اهلام، حول كيفية متويل املشاريع االستثمارية 
بالنسبة للمؤسسات العمومية وكذلك كل ما يتعلق باحلاجيات 

 اإلطار ينبغي التذكري بأن احلكومة كما أكدت ادفه .االجتماعية
طموحا يهدف  ابرناجمكومي سطرت احلربنامج اليف إطار  عليه

أساسا إىل مواصلة دعم النمو من أجل خلق فرص الشغل من 
وكما تعلمون السيد  ،خالل تطوير وتقوية االستثمارات العمومية

برجمنا ما يقرب  0240النائب احملرتم فبالنسبة هلذه السنة سنة 
مليار درهم ديال االستثمارات العمومية وبالنسبة  411من 

  .مليار ديال الدرهم 412للسنة املقبلة 
هنالك أوال كل  :كيفية متويل هذه الربامج فهي متنوعة

ما يدخل يف إطار الدعم املقدم من طرف ميزانية الدولة يف إطار 

الربامج التعاقدية بني الدولة واملؤسسات العمومية، فنشتغل على 
توسيع هذه الربامج التعاقدية حىت نتمكن من حتقيق تلك 

      وكذلك متويل هذه الربامج وهنالك كل  ؛ةاألهداف املسطر 
ما يتعلق بالتمويل الذايت ألن بعض املؤسسات وغالبية هذه 
املؤسسات العمومية فلها موارد ذاتية وبالتايل هذه املوارد نعمل 

 ؛على تطويرها حىت تتمكن من القيام بواجبها يف هذا اجملال
جية أو متعددة التمويالت اخلار إطار وهنالك كذلك ما يدخل يف 

األطراف بنسب فائدة ضعيفة انطالقا من كون أن هذه 
التمويالت فهي من مؤسسات دولية أو كذلك يف إطار العالقات 

وأخريا نشتغل على وضع مشروع قانون ؛ الدولية الثنائية مع الدول
وهو يف طور املصادقة عليه ملا يسمى بالشراكة بني القطاع العام 

سيفتح جمال كذلك لتمويل هذه املشاريع والقطاع اخلاص، وهذا 
 .مستقبال وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة لكم السيد النائب

 :النائب السيد أحمد التهامي
د التوضيحات اللي كتبيني اشكرا السيد الوزير على ه

الرتكيبة اد املشاريع اللي كانت قائمة وأخرى يعين متول هب هفعال أن
د املشاريع كتمول اكانت ه  يالالوزير إ لكن السيدو اللي قتلوا، 

فاملشاريع اللي كتمول  ،د الطرق خاصة التمويل الداخلياهب
ها يعين كتمس بسيادة القرار االقتصادي كما ابأموال خارجية ر 

قال السيد رئيس احلكومة حني برر الزيادة يف احملروقات، قال 
فوا أن حفاظا على استقاللية القرار االقتصادي ولكن اآلن كنشو 

هناك يعين توجه واضح ومستمر لالستدانة من اخلارج وخاصة 
 طد االستدانة من يقول استدانة يقول اخلضوع لشرو ابأن ه

يعين برنامج التقومي  "PAS" ديالواملغاربة كيتذكروا التجربة 
  0240اهليكلي اللي كان يف الثمانينات وكذلك نستحضر يف 

جنبية دخالت األو  وربيةاأل اتشركال 4740 يف كيفاش أنه
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ستدانة، فهاد اخلطر هذا االقروض و القتصاد املغريب عن طريق لال
واش متتشوفوش أنه حمدق بالبالد وخاصة إذا كان ذاك وكالة 
التنقيط العاملية عطات تنقيط جيد يف الفرتة السابقة يعين درجة 

investment grade فس هذا واحد التقومي إجيايب ولكن اآلن ن
مبعىن أنه مناخ  "BBB--" ات تقومي سليب بنيالوكاالت عط

نفس املستوى اللي كان عليه، ببقاش ا ستثمار يف املغرب ماال
ستدانة ومن بني األسباب ديال هاد الشيء كلو كاين هاد اال

زال االكبرية كل مغريب كيخلق وهو عليه دين آالف من الدراهم م
فسؤالنا واللي بغينا توضحوا لنا أكثر  .مستهلك حىت شي حاجة

ستدانات اال هباد واش ؟ستداناتيف هاد اال اهو إىل مىت غنمشيو 
اللي فعال خطر على استقاللية القرار وكذلك على سيادة البالد 

احلكامة مطروح والتقومي   السيما وأن احلاجيات كثرية واملشكل د
 .ت وشكراكيبني أن هناك نتائج سلبية يف كثري من القطاعا

 :السيد رئيس الجلسة
لكم السيد الوزير يف إطار الكلمة شكرا السيد النائب، 

 .التعقيب لىالرد ع
 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية

 ،السيد الرئيس
أريد فقط أن  ،لسيد النائب احملرتم على تعقيبهلشكرا 

أدقق حىت ال يكون أي خلط حني نتحدث عن وكالة التنقيط 
بالضبط درجة  هي "BBB-"أن وكالة التنقيط قالت لنا بونقول 

 investment grade ، investment grade االستثمار
بقينا حمافظني على وبالتايل احنا " BBB-"التنقيط ديالو هو 

 راه واحد -4وال  -0ين ال انفس الرتبة باش نكونو واضحني مك
        ا تنسميوه من باب التدقيق زعما باش ذموضوع هكوهو 

 .لط بيناتنااخليوقعش ا م
  يالبالنسبة لسيادة القرار االقتصادي إ ،النقطة الثانية

كانت شي حكومة عندنا واحد الغرض باش أهنا حتافظ على 

ل ذلك احلكومة ونعمل من أج ادسيادة القرار االقتصادي هي ه
 ...ولذلك أخدنا بعني االعتبار هاد العملية

 :لجلسةاالسيد رئيس 
سؤال حول أراضي يف ملكية  ،شكرا السيد الوزير

أصحاهبا متكنت سلطات احلماية من حتفيظها لفائدة األمالك 
املخزنية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا ببسط السؤال
 :النائب السيد رمضان بوعشرة

لسلطات ن اأالشك السيد الوزير، أنكم تتعرفوا 
االستعمارية قامت بنزع جمموعة من األراضي اخلاصة اليت جيب 

قليم التابعة إل "كسيمة ومسكينة"على األفراد والقبائل مثل قبائل 
رغم مت حتويل هذه . دشريةاليت ملول و آداوتنان وإنزكان أكادير إ

نية رغم التصرفات القانونية هلؤالء املخز األراضي إىل األمالك 
ايل فنطالب احلكومة بتعجيل بتسوية هاد الوضعية وبالت. الناس

رغم أن احلكومات السابقة من االستقالل إىل اليوم مل تقم بأي 
 .وشكرا. واجب يف ذلك

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
  ،شكرا السيد الرئيس

السادة النواب عن فريق العدالة والتنمية على هذا  أشكر
السؤال اهلام، والذي يدخل يف إطار إشكالية التحفيظ لفائدة 
أمالك الدولة، وبعض األراضي يف ملكية أصحاهبا كما جاء يف 

بغيت أوال نذكر بأن كما تعلمون  .تدخل السيد النائب احملرتم
ة واضحة املعامل  هاد العملية فهي تتم من خالل مسطرة قانوني

وهنالك يف هاد اإلطار أن  ،رد للسيد وزير الفالحةالكما جاء يف 
مسطرة التحفيظ العقاري تقوم الدولة بسلوك مسطرة التحديد 
اإلداري ألمالكها قصد حتديد املساحة بصفة دقيقة حبيث تتميز 
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هاد املرحلة باإلشهار اإلجراءات اليت سيتم إجنازها يف مجيع 
إلعالنات مبقر اتعليق  ؛النشر يف اجلريدة الرمسية املراحل منها

طة احمللية واحملافظة على األمالك العقارية الشيء الذي يفتح سلال
تعرضه الكلي أو اجلزئي عن بأن يقدم اجملال لكل صاحب حق 

      د التحفيظ اخصنا نذكرو كذلك بأن هتيو  ـالتحفيظمطلب 
د اجملال من خالل ايف ه ما تيتم إال بعد أن تستويف مجيع املساطر

د اإلطار بأنه حنن انا اللي بغيت نقول يف ههوبالتايل  ،القضاء
د اجملال وسنعمل بالطبع من اتوصلنا ببعض املراسالت يف ه

د البعد احلواري والتشاركي من أجل التدقيق يف املوضوع اخالل ه
د اجملال اوالبحث عن احللول اليت ميكن أن نصل إليها يف ه

مساطر وهنالك كذلك هنالك   ،من كون أن هنالك قانونانطالقا 
 .د اجملال وشكرااالقضاء الذي كذلك ميكن أن يلعب دور يف ه

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل، الكلمة ألحد السادة النواب يف إطار التعقيب

 :النائب السيد عبد اهلل أوباري
 ،شكرا السيد الوزير المحترم

كروا على األراضي اليت ا وكندحنا كنحدثوا ا السيد الوزير،
ال شك أن هناك إشكاالت  ،حفظتها الدولة أثناء فرتة احلماية

أثناء التحفيظ ألن الوقت كان وقت مقاومة وبعض األراضي 
ها انتزعت بأشكال يعين عن وكثري من األراضي اليت نتحدث

ألشكال اللي كنعرفوا مجيعا والناس قاوموا ادخل فيها االستعمار ت
االستعمار يف داك الوقت ولكن رغم ذلك حفظت تلك األراضي 

د املسألة انظروا يف هيوكان األمل ديال الناس أن بعد االستقالل 
حنا السيد الوزير نتحدث عن الذلك  .لكن هذا مل يتمو  هدي

اهلبة أمالك متت ملكيتها عن طريق  عناألمالك فيها ظهائر و 
وعن طريق االستمرار وعن طريق اإلراثة وهذه كلها مسائل قانونية 

تش الدولة ارجعا يف ذلك الوقت، ولكن عندما جاء االستقالل م
أهنا تدير مراجعة لتلك األمالك احملفظة بتلك الطريقة أثناء عهد 

 أمثلة 0بغري أنا كنعطيكم السيد الوزير غادي نكتفي  .احلماية
د جوج املناطق ابإقليم أكادير، ه "دراركةلا"من مجاعة فقط 

عندوهم واحد  "مسكينة"يف قبيلة  "وارتدت"غادي نذكر منطقة 
مليون هكتار يعين حىت هي حتفظات  102قطعة أرضية ديال ال

حتدثنا عليها وهي موضوع الرسم العقاري عدد ي لالد الفرتة افه
ية املستعمر وسلمها لشركة أملان هموانتزعها من "س 0424"

د الوقت وهنا ما يثبت أن الناس قاوموا اوالناس داروا املقاومة يف ه
د املنطقة يقطنها حوايل اه ى،ولكن بدون جدو االستعمار 

زل ومها اآلن مهددون باهلدم من 4410نسمة وفيها  1222
د األراضي السيد اومهددون بالطرد من أمالكهم، وخصوصا أن ه

احمللية بنيات حتتية، فيها الوزير شيدت فيها الدولة واجلماعة 
فيها الربط بشبكة  ؛فيها مسالك معبدة ؛فيها مدارس ؛مستوصف

الواد احلار والكهرباء واملاء، وغادي جنيب املثال الثاين من منطقة 
هنا قطعة  "بإغيل أضرضور" "مانر ببيغ"نفس اجلماعة ما يسمى 

ثائق اهلكتار السيد الوزير يتوفر مالكها على و د  42أرضية تناهز 
د األرض هدي أرض موثقة استنادا إىل عقد مصحح اهناك ه

مبوجب ملكية استغالل  0222باحملكمة االبتدائية بأكادير سنة 
  ...4740تعود إىل عام 

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد الوزير يف الرد على السيد النائب،  شكرا

 .التعقيب
 :السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية

 ،شكرا السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم على املعلومات الدقيقة اليت 

كوزارة االقتصاد حنن  د اإلطار أنا بالطبع ايف ه ،ا لناهقدمتمو 
 ،ه املعطياتذإال أن نتفاعل من خالل هلنا ميكن ا واملالية م

ولكن أريد أن أؤكد بأن حنن سنعمل بالطبع على الدفاع عن حق 
فس الوقت كذلك عن البحث عن احللول بالنسبة الدولة ويف ن
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للمواطنني املتضررين وهنالك القضاء الذي ميكن أن يلعب دوره 
 .صل بيننا وشكرايفو 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 

ننتقل إىل قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون ونرحب  .اجللسة
السؤال األول سؤال آين حول وضعية  :بالسيد الوزير بسؤالني

األعوان احملليني العاملني بالسفارات املغربية باخلارج للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال ببسطه تفضلي السيدة النائبة
 :سعادة بوسيفالنائبة السيدة 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 رئيس،سيدي ال

 ن،و السادة الوزراء المحترم
 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم

تعيش فئة من األعوان احملليني العاملني بالسفارات املغربية 
تعاقد الباخلارج ظروفا غري عادية بالنظر إىل تشغيلهم بنظام 

املؤقت مما يؤثر سلبا على أدائهم والتزاماهتم ويعرض الكثري من 
لذا نسائلكم السيد . ذوي حقوقهم للضياعمصاحلهم ومصاحل 

هي التدابري اليت ستتخذوهنا لتحسني وضعية األعوان  ما ،الوزير
 .وشكرا ؟احملليني العاملني بالسفارات املغربية باخلارج

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضلجواب السيد الوزير 

 :السيد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون
أشكر اإلخوة يف الفريق على السادة ، جزيالشكرا 

النواب على طرح هذا السؤال املهم، عندنا تقريبا عندنا حوايل 
عون حملي يف اخلارج، يشتغلون يف السفارات ويف  4122

من عدد موظفي وزارة الشؤون % 14القنصليات وهم ميثلون 
يبا اخلارجية يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية املقدر عددهم تقر 

كما قلتم،   ؤقتاملتعاقد اللكن يعين ال يشتغلون بنظام  ،4212
إذا كان هناك تعاقد مؤقت فهو وفق  ما كاينش تعاقد مؤقت،

قانون الدولة املعنية سرعان ما يتحول مبجرد ما تنتهي العقدة 
األوىل والعقدة الثانية إىل تعاقد مستمر، فلذلك ليس فيهم أي 

صحيح أن وضعيتهم املادية إىل حد واحد بالتعاقد املؤقت ولكن 
الساعة ال تتناسب مع املهام اليت يقومون هبا، وال مع الوضعية 
االجتماعية والقدرة الشرائية اليت جيب أن يكونوا عليها يف البلدان 

ولذلك بذلت وزارة الشؤون اخلارجية وهذا  ،اليت يشتغلون فيها
ة وحنن اآلن منذ سنوات جهود كبرية حملاولة حتسني هذه الوضعي

  .بصدد التحسني النهائي هلذه الوضعية
: مستويات 4بادرت وزارة الشؤون اخلارجية العمل على 

على مستوى نظام التقاعد فحاولت أن تسوي نظام التقاعد 
ثانيا قضية التغطية الصحية حاولنا تعميم  ؛جلميع هؤالء املوظفني

حاولنا أن ثالثا على مستوى األجور  ؛التغطية الصحية جلميعهم
اجلوانب القانونية يعين  :مستويات 4نعاجل هاد ملف األجور وفق 
ثانيا اجلوانب االجتماعية االخنراط  ؛التعاقد يعيد النظر يف التعاقد

ثالثا اجلوانب املالية مراجعة  ؛يف املنظمة االجتماعية كما قلنا
 وفعال اآلن هناك جهد باتفاق مع وزارة املالية وفعال أنا ،العقود

املالية الذين وزارة أشكر مجيع املوظفني يف وزارة الشؤون اخلارجية و 
بذلوا جهد مهم جدا أثناء إعداد هذا امللف واآلن حنن يف املراحل 

مجيعهم  0240األخرية لتسوية الوضعية ابتداء من فاتح يناير 
ستسوى هلم الوضعية أوال انطالقا من حمددات أوال احلد األدىن 

الذي يشتغلون فيه وهذا ما كانش من قبل   لألجور يف البلد
ثانيا وفق  ؛جوركثريون كانوا يشتغلون دون احلد األدىن من األ

ثالثا وفق إطاره واآلن توضع  ؛األقدمية ديال كل واحد منهم
جديد اآلن يف هذه األيام هناك عمل على األرض باش  تعاقد

دي التعاقدات وباش تسوى ليهم الوضعية وكلهم غاهاد يوقعوا 
شاء اهلل  تسوى ليهم الوضعية وفق هذه املعايري اليت ذكرهتا إن
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غادي تكون هاد الوضعية اجلديدة هلم تليق بكرامتهم وتليق و 
 .وشكراباملهام اليت يقومون هبا 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة
 :النائبة السيدة جميلة المصلي

 شكرا السيد الرئيس،
الشك أننا أوال حنييكم على هاد املبادرة  الوزير، السيد

نسبة العاملني يف % 14لتسوية وضعية هذه الفئة كما ذكرمت 
التمثيليات الدبلوماسية والشك أن هاد األمر يأيت يف إرادة 
إلصالح هاد القطاع وإرادة كذلك للرفع من أداء اجلهاز 

 .الدبلوماسي
بق لنا يف فريق فاليوم هذه الفئة تعيش أوضاع صعبة وس

العدالة والتنمية أن طرحنا العديد من األسئلة يف هاد املوضوع يف 
فرتات سابقة وكنا نتمىن دائما أن يوجد حل هلذه الفئة خاصة 
وأهنا تعيش وضعية هشاشة وكما ذكرمت السيد الوزير أن هناك 

ألجور ومشكل يف نظام لمشكل يف قضية األجور واحلد األدىن 
 . األمور املرتبطة باجملال االجتماعيمن عديد د ويف العاقالت

فإذن اليوم سؤالنا هو حول مدى التنزيل الفعلي يعين بدأ 
د اإلصالح الذي نعتربه مهما وكذلك يعين ال يدخل االتطبيق هل

د األمر كذلك يف حماولة الرفع من األداء الدبلوماسي عموما اه
األداء د اإلصالح خطوة يف سبيل رفع انريد أن يكون ه

الدبلوماسي وأن ال تبقى الفاعلية فقط على املستوى املركزي 
الفاعلية روحا سارية يف خمتلف التمثيليات  ذهولكن أن تصبح ه

نشيطة الدبلوماسية في حني جند بعض التمثيليات فالدبلوماسية 
األسف بومشتغلة يف القضايا السياسية والثقافية واالقتصادية، جند 

ه الفاعلية ونتمىن أن تكون ذخرى تنقصها همتثيليات سياسية أ
إصالح أوضاع فئات األعوان يف ه اخلطوة اليت قمتم هبا ذه

د اجلهاز ويف ااحملليني خطوة جريئة يف سبيل إعطاء نفس جديد هل
 . كذلك يف سبيل حتقيق مزيد من الفاعلية

فاليوم اإلصالحات اليت يعرفها املغرب ويعين احلكومة 
إلصالحات اليت خاضتها يف اجملال الدبلوماسي  اجلديدة يف إطار ا

ا التنفيذ ذه اإلصالحات وهذكذلك حمتاجة إىل أن تصبح ه
ه الفاعلية روحا سارية يف خمتلف أسالك السلك الدبلوماسي ذوه

املغريب خاصة إذا استحضرنا التحديات اليت نعيشها كبلد 
يف واملرتبطة بالقضية الوطنية من جهة واملرتبطة كذلك بالتعر 

نجزات املغرب وكذلك بالبعد الثقايف واحلضاري الذي ينبغي أن مب
إذن السيد الوزير حنييكم . يكون حاضرا يف خمتلف التمثيليات

على هذه املبادرة ونتمىن كما قلت أن تكون دافعا ملزيد من 
 . ا اجملالذالفاعلية الدبلوماسية واإلجناز يف ه

 :السيد رئيس الجلسة
لكم الكلمة يف بعض ، ة احملرتمةشكرا السيدة النائب

 .الثواين السيد الوزير
 :السيد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون

د امللف اللي غادي اد امللف تسوية هابغيت نقول بأن ه
مليون درهم تقريبا هو إحدى امللفات  27د امليزانية ايكلف ه

د امليزانية واللي حتالت ااالجتماعية الكربى اللي دخالت يف ه
دو من امن ه % 02واللي غادي حتسن الوضعية ديال أكثر من 

ألف درهم ديال الزيادة واآلخرون هناك  42حىت  2222
 . السيد الرئيس شكرا .زيادات متفاوتة

 :السيد رئيس الجلسة
سؤال آين حول نتائج ملتقى ، شكرا السيد الوزير

دات والسادة النواب احملرتمني أصدقاء سوريا املنعقد مبراكش للسي
. يتفضل أحد طارحي السؤال ببسطهلمن فريق العدالة والتنمية ف

 .تفضل السيد النائب
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 :النائب السيد عبد اهلل موسى
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،شكر السيد الرئيس
 المحترمون، السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
انعقد مبراكش خالل هذا األسبوع ، احملرتمالسيد الوزير 

ملتقى أصدقاء سوريا والذي يهدف إىل دراسة أشكال التضامن 
والدعم للشعب السوري الشقيق أمام احملنة اليت يعيشها وأمام 

         ونظرا ألمهية هذا اللقاء وخصوصا  .نظام السوريالتسلط 
فإننا  ،ورياسبتالف املعارضني ئي الما يتعلق باالعرتاف الرمس

هي النتائج اليت متخض عنها  ما ،نسائلكم السيد الوزير احملرتم
وما هي اإلجراءات اليت تنوي وزارتكم القيام هبا  ؟ملتقى مراكش

 .لدعم الشعب السوري الشقيق؟ وشكرا
 :السيد الرئيس الجلسة

 .اجلوابيف إطار  الكلمة لكم السيد الوزير
 :العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين

فعال االجتماع الوزاري الرابع ألصدقاء  ،شكرا جزيال
الشعب السوري مبراكش ميكن أن نقول بأنه بالنسبة للمغرب 

د ااملغرب انطلق يف هو القيام بالواجب اجتاه الشعب السوري 
ه الشعوب اليت ذحنا دائما هاالقضية من رؤية مبدئية مبعىن أن 

حاولت أن تقر يف الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتطور وتقوم 
عزز دور يجتاه الذي نرى أنه االباإلصالحات السياسية يف 

د اجملال املغرب دائما كان مدعم وموقف املغرب االشعب يف ه
من مناصرة الشعب اللييب ودعم الثورة التونسية وغريها كان 

هات جاللة امللك  واضحا من البداية ولذلك كانت من جهة توجي
د اوه ،ومن جهة اخلط العام للحكومة هو دعم الشعب السوري

 . مستوى سياسي ومستوى إنساين :الدعم عندو جوج مستويات

عترب اجتماع أصدقاء الشعب السوري جزء من الدعم ي
يف هذا  ،السياسي والدعم اإلنساين من املغرب للشعب السوري

عدد من الدول اجتمعت  دولة وهذا أعلى 441املؤمتر اجتمعت 
النوع لدعم الشعب السوري وأيضا صدرت  ذايف مؤمتر من ه

القرارات هو دعم االئتالف الوطين لقوى  ذهقرارات مهمة أول ه
املعارضة السورية والذي هاد الدعم كممثل شرعي للشعب 
السوري وليس الوحيد املمثل الشرعي للشعب السوري وأيضا كان 
هناك دعم إنساين فقد أعلنت كثري من الدول عن دعهما 
لصندوق خاص لدعم الشعب السوري سواء عن طريق دعم دول 

العليا لشؤون الالجئني فكان  يةفوضاملطريق دعم اجلوار أو عن 
  ؛هذا مهم أيضا
أكد أيضا على حتميل اجمللس األمن مسؤوليته يف  ثالثا

  ؛العمل العاجل للتدخل لوقف العنف املوجود يف سوريا
أشار املؤمتر إىل عدد من األمور  بطبيعة احلال رابعا

 . ..إىل آخره املرتبطة بدور املنظمات الدولية واجملتمع املدين
االئتالف لدعم  ه،كان حضور االئتالف نفس  وأخيرا

الشعب السوري يف املؤمتر كان حلظة مهمة يف دعم الشعب 
السوري ويف تأييد هذا االئتالف ليقوم بدوره يف مرحلة انتقالية 

  .بالنسبة لسوريا
هذه العوامل كلها جعلت هذا املؤمتر مؤمترا ناجح  نإذ
دبلوماسيا وحمطة مهمة يف دعم الشعب إنسانيا و سياسيا و 

 .وشكراالسوري ويف التحقيق السريع لالنتقال السياسي يف سوريا 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد النائب، تعقيب ألحد طارحي السؤال ،شكرا
 :النائب السيد رضي بنخلدون

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،
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قد تابعنا السياسة اليت  ،نود يف البداية أن هننئكم
ففي مرحلة أوىل مل تسحبوا سفري بالدنا  ،اتبعتموها يف هذا امللف

حىت يظل املغرب الذي كان دائما يلعب دور وسيط يف كثري من 
القضايا خصوصا بالنسبة لسوريا اليت كانت معروفة كنظام يدعم 

ع كيف أن املوضو   ،يف مرحلة ثانية الحظنا السيد الوزير ،املقاومة
اإلنساين أصبح طاغيا بشكل كبري ومن هناك كان الصندوق 

يتعلق  ماالذي حتدثتم عنه وكان قبل ذلك بأمر من جاللة امللك 
مبخيم الزعرتي باألردن ولكن بعد أن تطورت األمور الحظنا 
السيد الوزير كيف أصبح الدعم السياسي واضح جدا للمعارضة 

با يتقر فيه كما تفضلتم   السورية وتوج ذلك بانعقاد امللتقى الذي
ومت االعرتاف باالئتالف املعارضة السورية كممثل دولة  441

  .وحيد وشرعي للشعب السوري
نقول أن الذي نتمناه ونظن ل ،الحظنا ذلك السيد الوزير

أنكم تعملون يف هذا اإلطار أن السياسة اخلارجية املغربية جيب 
رادات أن تنحت منحى هلا خاص هي قد يلتقي مع بعض اإل

ستوى الدويل ولكن له منحى خاص اهلدف األساسي من املعلى 
دعم الشعب السوري هو أن يكون شعبا حرا مستقال يعيش يف 
ظل أجواء دميقراطية ويستمر هذا الشعب السوري وهذا النظام 

 يف آخر يتالسوري املقبل يستمر يف دعم املقاومة الفلسطينية ال
الشك أنكم  ،ضية املركزيةالقهي  املطاف تبقى قضية فلسطني

حنن نعلم جيدا أن سياستنا اخلارجية هلا أجندة  ،السيد الوزير
معينة وال تلتقي مع أجندات أخرى ولكن ننبه إىل أن القضية 

وطبعا  ،الفلسطينية ستبقى هي القضية املركزية يف الشرق األوسط
السياسة األمريكية هلا حساباهتا فالقضية األساسية واملركزية 

لنسبة للواليات املتحدة األمريكية كما تعلمون هي احلفاظ على با
هننئكم السيد الوزير على ما قمتم به ونتمىن أن  .أمن إسرائيل

يزاح هذا الكابوس يف أقرب اآلجال وآخر األخبار تعلمون أن 

روسيا أعلنت هذا اليوم رغبتها يف االلتقاء مع االئتالف السوري 
 .املعارض وقد رفض االئتالف

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد الوزير يف بعض ، شكرا السيد النائب

نشكركم السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف  طيب .الثواين
هذه اجللسة ونرحب بالسيد وزير العدل يف سؤال عن إحداث 
حماكم بيئية ببالدنا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

، األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا ببسطه
 .تفضل السيد النائب

 :دةالنائب السيد عبد الحكيم سج
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 42انطالقا من روح اخلطاب امللكي التارخيي بطنجة يف 
، وانطالقا كذلك من التزامات بالدنا مع املنتظم 0227يوليوز 

هتم احلفاظ على جمال  الدويل وفق مواثيق واتفاقيات وبروتوكوالت
وبالنظر إىل كون ديباجة امليثاق الوطين للبيئة والتنمية  ،البيئة

املستدامة أقرت بأن بالدنا معرضة إىل اختالالت طبيعية تستدعي 
 . تدبريا عقالنيا للموارد الطبيعية واجملاالت

من كل هذه املنطلقات ال مناص من  السيد الوزير،
وإغناء الرتسانة القانونية لتحديد إعداد العدة التشريعية 

املسؤوليات الفردية واجلماعية يف تقييم األخطار اإليكولوجية 
وترتيب اجلزاءات الالزمة لزجر املخالفات البيئية اليت ترقى يف 
الكثري من األحيان إىل جنايات كما هو الشأن يف سرقة رمال 

  .الشواطئ
لة وتأسيسا على كل ما سبق فإننا يف حزب األصا

نسائل احلكومة اليوم هل تفكر يف إنشاء حماكم بيئية  ،واملعاصرة
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أم أن احلكومة تفكر يف  ؟إسوة باحملاكم التجارية واإلدارية واألسرة
حلول بديلة كإنشاء غرف مستقلة باحملاكم االبتدائية للمملكة 

 ؟متخصصة يف قضايا البيئة بتدابري مسطرية وزجرية واضحة
 .والسالم عليكم

 :رئيس الجلسة السيد
 .كلمة لكم السيد الوزير يف إطار اجلواب

 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل
أفيدكم بأن  ،شكرا السيد النائب على هذا السؤال املهم

احلكومة صادقت هذا األسبوع على مشروع قانون إطار مبثابة 
ميثاق وطين للبيئة والتنمية املستدامة ويفرتض أن تتم املصادقة 

النص اهلام يف إطار جملس وزاري ليحال على الربملان على هاذ 
وبالطبع فإن هناك واحد الطفرة تشريعية عاملية يف هاذ  .بغرفتيه

املدة األخرية هتم هاذ املوضوع ديال البيئة وذلك يف أفق محايتها 
وبالطبع فإن دول العامل سلكت  ،من كل اإلخالالت والتجاوزات

 ؛خلقت حماكم بيئية مستقلةلنفسها مسالك خمتلفة فمنها من 
ومنها من أحدثت دوائر أو أقسام متخصصة بالبيئة داخل 

يف حني توجد بعض التشريعات والقوانني اليت مل  ،حماكمها العادية
ختصص للبيئة حماكم خاصة أو أقسام متخصصة وإمنا تركت 

  .املوضوع لكي تتناوله احملاكم العادية
ذا املوضوع ليس بالنسبة لبالدنا فإن النقاش حول ه

جبديد سبق للمجلس الوطين للبيئة يف دورته السابعة اليت انعقدت 
أن أوصى بضرورة إحداث حمكمة بيئية  0244فرباير  1بتاريخ 

متخصصة تسهر على التطبيق األمثل للقوانني البيئية، وزارة العدل 
واحلريات بعدما درست املوضوع ويف إطار مواكبة هاذ النوع من 

ارتأت أنه وبالنظر ألن هاذ املوضوع املرتبط يعين  ،التوصيات
اجلرائم املرتبطة بالبيئة هي جرائم حمدودة وبالتايل قررت إىل حد 
اآلن عدم توفري حماكم متخصصة وإمنا عملت على أن تسلك 
مسلك التأهيل القضائي مما جيعل القضاة مؤهلني قادرين على 

بذولة على الصعيد الوطين مواكبة اجملهودات التشريعية والتطبيقية امل
 . يف جمال احملافظة على اجملال البيئي

تعيني ممثلي النيابة  :إذن هناك جمموعة من املبادرات مثل
العامة متخصصني على مستوى احملاكم اإلدارية واالستئنافية لتتبع 

هناك  ؛القضايا البيئية والسهر على حسن تطبيق القانون بشأهنا
هناك  ؛امة ومتخصصة على مستوى الرشيديةنواة ديال النيابة الع

قسم يوجد بوزارة العدل واحلريات يتعاطى مع هذا النوع من 
القضايا وذلك يف أفق احلوار الوطين إلصالح منظومة العدالة 
الذي قد يتخذ املوقف الذي يراه مالئما بالنسبة هلذا املوضوع 

 . وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير، الكلمة للسيد النائب يف إطار التعقيب شكرا
 : النائب السيد عبد الحكيم سجدة

شكرا السيد الوزير، ولكن بغيت غري نبه بأن 
االعتداءات اليت تتعرض هلا البيئة ببالدنا يف تصاعد خطري نأخذ 

يف  ،على سبيل املثال ال احلصر وعندنا مناذج كثرية يف هذا الباب
فالنفايات السائلة ملعمل السكر تتسبب يف أضرار  منطقة دكالة

اوالد "و "كرسم"و "سيدي امساعيل"صحية خطرية لساكنة 
اية امللح وانتما تتعرفوا املنطقة السيد الوزير ضوما تسببه  "حسني

جيدا مبنطقة والد غامن من آثار سلبية على السكان والنشاط 
يات الفالحي بصفة عامة ناهيك عن غياب مطارح النفا

باملواصفات اإليكولوجية احلديثة باإلضافة إىل غياب تطهري 
السائل بسيدي امساعيل واملناطق احمليطة هبا واألمثلة كثرية على 

  .الصعيد الوطين
إن السياسات االقتصادية السيد الوزير، الناجحة عرب 
العامل هي تلك اليت تركز على عنصر البيئة ودرجة احلفاظ عليها 

ور حموري يف التنمية املستدامة خصوصا وأن بلدنا ملا هلا من د
وسياسة حكومتكم تراهن على تنمية شاملة وجلب استثمارات 
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أجنبية تستجيب ملتطلبات الشعب املغريب ويف مقدمتها القضاء 
على ظاهرة البطالة يف ظل منافسة دولية شرسة وأزمة اقتصادية 

 .عاملية
 : السيد رئيس الجلسة

، نشكر السيد الوزير على حسن شكرا السيد النائب
وننتقل إىل قطاع السكىن والتعمري  .مسامهته يف هذه اجللسة

وسياسة املدينة بسؤال حول تسهيل مساطر البناء يف العامل 
القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 . فلتتفضل السيدة النائبة ببسط السؤال ،والتنمية
 : بيعة طنينشيالنائبة السيدة ر 

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس، 

السيد الوزير، جيد املواطن القروي جمموعة من الصعوبات 
والعراقيل يف عملية البناء خاصة األسر الفقرية واحملتاجة اللي  
كتعاين من عبء التكاليف من أجل احلصول على الرخص من 

من أجل ذلك  ،املكلفةتصاميم وجمموعة من الوثائق اإلدارية 
السيد الوزير ومن أجل تأهيل االهتمام بالعامل القروي وتأهيل 

لكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابري اللي ئاملراكز القروية نسا
غتاخذها الوزارة من أجل تبسيط مساطر احلصول على رخص 

 . البناء يف العامل القروي والعمل على جمانية التصاميم وشكرا
 : د رئيس الجلسةالسي

  .اجلواب لكم السيد الوزير
 : السيد نبيل بنعبد اهلل وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة

 شكرا لكم السيد الرئيس، 
شكرا السيدة النائبة احملرتمة على هاد السؤال، سبق وأن 
أكدت لكم يف أجوبة عن أسئلة متعددة مهت نفس املوضوع أننا 

مساطر البناء يف العامل  ؛بسيط املساطربصدد التحضري لدورية لت

القروي، الدورية اآلن هي جاهزة وسنعمل على إصدارها هذا 
  :شاء اهلل وهي دورية تتميز باإلجراءات التالية األسبوع إن

طلب الوكاالت احلضرية أساسا من تعامل باملرونة  ،أوال
الالزمة أثناء معاجلة طلبات الرخص أخذا بعني االعتبار 
خصوصية املناطق واجلهات ونوعية العقارات وعدم االهتمام 

ميكن  أنه املفرط بوسيلة إثبات امللكية أو حق التصرف وحبيث
  ؛ليةاالقتصار على شهادة إدارية اللي تتسلمها السلطات احمل

هو السماح بالبناء رغم تعذر توفر شرط  ،الميزة الثانية
اهلكتار الواحد هو احلاجز الكبري اللي مطروح واملساحة القابلة 
للبناء والعلو األقصى للمباين املراد إقامته مع اشرتاط أي وثيقة 

 ؛عندما يتعلق األمر بتوسيع وإضافة مباين إىل تلك املباين القائمة
هو تفعيل وتطوير نظام املساعدة املعمارية  ،لثةالميزة الثا

  ؛بشكل أجنع مما هو موجود اليوم
هي تفعيل دور اللجنة املنصوص عليها  ،الميزة األخيرة

يف القانون اللي مكلفة باملنظومة احمللية املوكول هلا دراسة طلبات 
البناء اللي ما كتوفرش فيها الشروط القانونية املطلوبة واإلدالء 

  .ها يف أجل ال يتعدى عشرة أيامبرأي
باإلضافة إىل ذلك هناك جزء آخر اللي عملنا على 
بلورته اآلن وهي مقاربة جديدة على مستوى املنظومة احمللية 

هاد املنظومة كرتتكز على  ،لتأطري التعمري والبناء بالعامل القروي
استحضار اخلصوصيات احمللية ملا جنيو حنددو امللفات ملا جنيو 

إذن مكونات ملفات الطلبات ورخص البناء والتجزيئ دو حند
هناك كذلك وضع  ؛والتكييف وتبسيط مساطر دراستها ومعاجلتها

إطار جديد لتحديد شروط املساعدة املعمارية السياق اللي 
تكلمت عليه قبل حني وكذلك حتديد مدارات الدواوير واملناطق 

ا بوثائق التعمري القروية اللي تتعرف ضغط عمراين وضرورة تغطيته
وأخريا وضع برنامج  ؛مع األخذ بعني االعتبار اخلصوصيات احمللية

اللي يكون حمدد يف الزمن وحمدد كذلك على مستوى كلفته املالية 
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إلحداث عمليات بديلة من قبيل التجزئات ذات التجهيز احملدود 
الدواوير واملناطق  مبحاذاةأو التجزئات ذات التجهيز التدرجيي 

نعتقد أنه هبذه اإلجراءات اللي غتويل  ،كتعرف ضغط متزايد  اللي
شاء اهلل على  سارية ابتداء من بداية السنة املقبلة أننا نتغلبو إن

الصعوبات اللي كاينة يف انتظار أن نعود إىل ذلك يف إطار 
 . شكرا لكم ،املراجعة القانونية اليت ننشدها لقوانني التعمري

 : السيد رئيس  الجلسة
 . الكلمة ألحد السادة النواب يف إطار التعقيب تفضل

 : النائب السيد عبد اهلل صغيري
 شكرا السيد الرئيس، 

نشكركم ونقدر لكم هذه املبادرة يف  ،السيد الوزير احملرتم
هذا املوضوع العالق والغامض الذي كان حيتاج حقيقة إىل 

انتظارات شجاعة كبرية نشكر لكم هاته املبادرة املتجاوبة مع 
املواطنني ألن املواطنني يف العامل القروي من حقهم أن ينتظروا 
تدخل مستعجل ووازن من قبيل التدخالت احلكومية الوازنة 

يف انتظار السيد  .واملستعجلة اليت ما فتئت هذه احلكومة ختطها
الوزير احملرتم صدور هذه الدورية البد من اإلشارة إىل أن جناح 

صفيح وبرنامج سياسة املدينة مشروط بإصالح برنامج مدن بدون 
مدونة مساطر البناء يف العامل القروي اليت من شأهنا ضمان 

  .ستقرار يف الباديةاال
تعلمون السيد الوزير أن البناء يف العامل القروي هو يف 
عمومه عبارة عن تقسيمات عشوائية لسكن متفرق يف جمال غري 

التعقيد، نشري أيضا إىل أن جمهز وضمن أنظمة عقارية يف غاية 
مجاعة  4222قانون التعمري ال مييز بني البادية واملدينة حوايل 

قروية ليس هلا قانون خاص ال يف اخلضوع لنفس القانون وال يف 
أداء نفس الواجب ونفس الرسوم على اعتبار أن العامل القروي 
معروف باخنفاض مثن العقار وضعف التجهيزات العمومية وارتفاع 
مستوى الفقر واهلشاشة ولذلك السيد الوزير احملرتم، جيب أيضا 

مراجعة واجب الرسوم املفروضة على عملية البناء خاصة يف 
املناطق الغري مغطاة بوثائق التعمري الغري مغطاة بالدراسات 

تفرض رخصة البناء يف  املناطق الغري  لى ماأيضا ع ،والتصاميم
فروض أن اجلماعات تقدم امل ؟مشمولة بالتجهيزات األساسية

 .اخلدمات العمومية وأن تلك اخلدمات يقابلها أداء تلك الرسوم
لتجاوز بعض هاته املعضالت نقرتح عليكم السيد 
الوزير، اقتحام عقبة األنظمة العقارية من خالل مقاربة شفافة 

راضي اجلموع اليت ظلت هي نوع من أنواع األراضي اليت ظلت أل
ارخيي وحتتاج إىل شجاعة كبرية وال خنالكم إال مرتع لفساد ولريع ت

من أهل ومن ذوي هاته الشجاعات مث إذا كانت الشواهد 
اإلدارية يتم منعها فال بد من بدائل على مستوى األنظمة العقارية 
وعلى مستوى أنظمة التملك ولذلك نلتمس منكم كإجراء 

سواء تأطريي دعم وتشجيع التجزئات السكنية القانونية اجملهزة 
اليت يستفيد منها ذوي احلقوق أو اليت يستفيد منها غري ذوي 

 .احلقوق أوال تعميم للمسؤولية يف التدبري  وترسيخ ملبادئ الشراكة
 :السيد رئيس الجلسة

ونشكر كذلك السيد الوزير على  ،شكرا للسيد النائب
توصلت الرئاسة من الفريق  .حسن مسامهته يف هذه اجللسة

االشرتاكي بطلب تأجيل سؤال شفوي يف موضوع ضم وحتفيظ 
وننتقل بذلك إىل القطاع املوايل قطاع التجهيز والنقل ، األراضي

ونبدأ بسؤال عن القيام بإجراءات قانونية  ،ونرحب بالسيد الوزير
لزجر الغش يف إجناز الطرق والصفقات املرتبطة هبا للسيدات 

ة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد والساد
 .تفضلي السيدة، السائلني بطرح السؤال

 (:نقطة نظام)النائبة السيدة رشيدة بنمسعود 
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
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إذن األسئلة املدرجة للسيد الوزير سؤال حول فك العزلة 
االشرتاكي تقدمنا بسؤال آين حول فك العزلة  واحنا يف الفريق

نظرا لالنشغاالت ديالنا بالقضايا ديال املواطنني ولكن نسجل 
التعامل ديال احلكومة مع األسئلة اآلنية ديال الفريق االشرتاكي 
أي دائما هناك مصادرة حلقنا يف طرح األسئلة اآلنية وأن األسئلة 

عادية الشيء اللي ختليها  اآلنية ديالنا دائما تتحول إىل أسئلة
أقول وأكرر نسجل  ،تفتقد الراهنية دياهلا وكتفقد اللحظية دياهلا

يف الفريق االشرتاكي مصادرة حقنا يف طرح األسئلة اآلنية يف 
أن أسئلة آنية ترسل وتبعث يوم اخلميس  االوقت اللي تنوجدو 

باش تدرج يوم االثنني احنا بعثنا هباذ السؤال بداية الشهر، 
 . كراش

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة ألحد السادة النواب من  شكرا السيدة النائبة،

 .النائبة سيدةالفريق العدالة والتنمية يف طرح السؤال، تفضلي 
 :النائبة السيدة سعاد بولعيش

 شكرا السيد الرئيس،
إشكالية مشاريع الطرق ببالدنا وبالعامل  السيد الوزير،

القروي خصوصا مازالت مطروحة بقوة رغم جمهوداتكم اجلبارة 
واللي كنثمنوها، هاذ اجملهودات السيد الوزير كتمشي ما ميكنش 

عمق كل املبادرات بمتشي بعيد بسبب معيقات حقيقية تضرب 
 .اجلادة واملسؤولة

جناز اللي  السيد الوزير، كنتكلم على الغش يف اإل
تنتكلم  ،كتفضح جمموعة ديال األمثلة تتفضح هاذ املمارسات

أيضا على عدم االلتزام بالوقت القانوين لإلجناز والنماذج كثرية 
إقليم فحص أجنرة عندنا طريق  نذكر منها على سبيل املثال من

تفاقية االأبرمت  "الرمان"دوار  "مليسا"جبماعة  1244وطنية 
حلد اآلن مازالت الساكنة تنتظر وتسأل و  0221والدراسة منذ 

عن مصري هذه الطريق، مشاريع جاهزة ميزانية ودراسة منذ مدة 

يف كل من مجاعة اإلقليم كاين مثال من إقليم البحراوي مجاعة 
وامعة، يميس أجنرة لكن حلد اآلن سبب التأخر غري اجلالبحراويني 

 .واضح حلد اآلن
هلاذ احلكومة متشي  أننا بغينا اكنأكدو  السيد الوزير،

الربنامج الوطين للطرقات خصوصا وأن مثل هاذ الربامج  لقدام يف
تفك العزلة عن دواوير عديدة واملداشر وختفف من االحتقان 

وعليه كنسولوكم السيد  ،الشعور باحلكرة عند ساكنة الدواويرو 
عن إجراءات وزارتكم الصارمة والالزمة ملواجهة هاذ الغش  ،الوزير
عب اللي كيتسبب يف ضياع ميزانية الدولة وكيساهم يف والتال

وكنسألوكم السيد الوزير عن تدابري وزارتكم  ؟إهدار إمكانياهتا
العمومية املرتبطة هباذ  للحد من التالعبات يف إبرام الصفقات

 . وشكرا ؟املشاريع
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل اجلواب السيد الوزير
 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
       باش نوضح ولكن غري أنا السؤال عندي يف جهة 

ما كاينش باس، هذه مناسبة كنشكر الفريق احملرتم على طرح هذا 
 بعدالسؤال وهو كنعتقد عليه إمجاع يف منتخيب األمة وإمجاع 

 الدستور اجلديد هو كيفية أن ندخل احلكامة اجليدية يف
 الصفقات ديال البالد ديالنا، ولذلك كنبغي نأكد ليك أنه يف

التجهيز والنقل يف إطار ال دياحملاور الثالث اليت عرضها القطاع 
مسه احلكامة اجليدة حمور كبري، إالربنامج احلكومي كاين حمور كبري 

وغنجي نتكلم على احملور الثاين ملا منشي للنقل حمور كبري وضمنه 
املوضوع ديال الصفقات بداية من شفافية هاذ الصفقات من أداء 

اإلجنازات  الواجبات اجتاه الشركات، مث أيضا مراقبة الشركات يف
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دياهلا، وخذينا واحد العدد ديال القرارات ولكن خليين نقول 
والسيدات والسادة النواب  ليكم أن أول مدخل يف الصفقات

يعرفوه هو النظام ديال تصنيف وتأهيل املقاوالت  ااحملرتمني يبغيو 
ألن هذاك هو املفتاح اللي تيقول لكل مقاولة فني ميكن ليها 

 اتنشتغلو  ،هالت اللي عندها باش تشتغلتشتغل واشنا هي املؤ 
مع الفيدرالية الوطنية ديال األشغال العمومية باش هاذ النظام 

لألنرتنيت وبعد أسابيع غادي يويل مفتوح،  informatiséيويل 
 وتعرف الشركات كلها كل شركة أمشن صنف من واحد حىت
خلمسة وآشنا هي املؤهالت اللي عندها باش ميكن تشغلها يف  

ة زعما غنوحدو هاذ النظام ألن كان كل قطاع  عندو النظام كاف
اآلن التوجه هو  ،ديالو وبالتايل هذاك الشي ما كانش فيه وضوح

كل شركة تكون معروفة فني   أوال ميكنا توحيد هاذ النظام باش
  ؛كتشتغل

أنه اآلن مجيع الصفقات باملناسبة راكم عارفني : ثانيا
اجتاه يف يعلن عنها ولكن ما كيتعلنش على النتائج دياهلا مشينا 

ديال القطاع ديالنا نعلنو على النتائج دياهلا أنه شكون الشركة 
اللي خذاهتا وشحال الكلفة ديال الصفقة وشحال فني وصلنا 

من  اي؟اتشواش ختلصات وال ما ختلص décompteآش من 
بعد ميكن ليا نقول ليكم اآلن خذيت أيضا قرار باش مجيع 
الصفقات ديال الصيانة وال ديال العامل القروي وال غريها 
ستخضع جلميع االفتحاصات باش ميكنا نعرفو ما أجنز وما مل 
ينجز واشنو هي االختالالت فني ميكنا نعاجلوها وأنا رهن اإلشارة 

نواب املالحظات ديالكم باش ميكن تعطوين السيدات والسادة ال
 .   ليا نعاجل أي اختالل فاجملال ديال الصفقات، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تعقيب ألحد السادة النواب احملرتمني

 :النائب السيد أحمد المتصدق
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
بطبيعة احلال حنن ملا نتحدث عن الغش يف هذا السؤال يف 
املشاريع الطرقية واللي هي مهمة وبطبيعة احلال ال خيتلف اثنان 
على اإلشكاالت املطروحة من اختالالت تعرفها طرق اإلجناز 
وبطبيعة احلال نأخذ بعني االعتبار كذلك واحد اجلانب باجلانب 

لذا نقرتح . القانوين اجلانب البشري واملوارد البشرية والتدبري دياهلا 
ا السؤال إعادة النظر يف بعض اآلليات عليكم من خالل هذ

واإلجراءات اليت ميكنها أن تساعد القائمني على هاذ القطاع من 
اآلجال احملددة  حتسني جودة املشاريع الطرقية فيما خيص احرتام

وهنا جتدر  .واجلودة التقنية للمسالك لإلجناز واالقتصاد يف الكلفة
اجلماعات  اإلشارة إىل أن هناك طرقا تدخل من اختصاص

 .وأخرى تدخل يف اختصاصات وزارة النقل والتجهيز ،احمللية
نالحظ أهنا أكثر عرضة للغش وذلك  ،بالنسبة للطرق األوىل

افتقار املصاحل التقنية باجلماعات احمللية لألطر : لألسباب التالية 
املختصة كما وكيفا، عدم وجود برامج للتكوين املستمر لتأهيل 

 ..ن باجلماعاتالتقنيني املوجودي
 :السيد رئيس الجلسة 

سؤال  .انتهى الوقت املخصص لكم ،شكرا السيد النائب احملرتم
عن الوضعية املزرية ملراكز تسجيل السيارات للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي 

 .تفضل السيد النائب السؤال مشكورا،
 :بناصر حوباينالنائب السيد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 شكرا السيد الرئيس،

حول مراكز تسجيل  ناالسؤال ديال السيد الوزير،
واجلميع  service des minesالسيارات اللي معروفني ب

تيعرف األمهية ديال هاذ املراكز نظرا اللي كيستقبلو املواطنني 
 carteلرمادية   تنعرفو التسليم ديال الورقة ا ،واملواطنات بكثرة
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grise  و permis de conduire  إذن . رخصة السياقة
جل املواطنني كيحجو هلاذ املراكز ، ولألسف السيد الوزير وخا 

مراكز شي سيارات عندها واحد  ،راكم ورثو إرث شوية صعيب
القيمة ملي تيوصل املواطن كيلقى واحد البناية كيلقا واحد قاعة 

املراحيض  يف أكثر األحيان ما كايناش االنتظار ما كايناش حىت 
 permisوهذا كيمس بالكرامة ديال املواطن وال سيما كاين 

 .وكنعرفوا اخللعة كيفاش دايرة  permisواخللعة ديال 
مركز السيارات ديال  :السيد الوزير نعطي جوج أمثلة 

السيد الوزير، اللي احنا  ديال بين مالل .صفرو وديال بين مالل
 CARTEقاعة االنتظار الناس اللي غادي حيطوا  ـفيه

GRISE  واحد ألنه إقليم بين  422قريبا ت والربميات كيكون
 42إذن كتجي  ،مجاعة فيها ياهلل مركز واحد 42مالل كله 

 0و  0مرت على  4واحد لقاعة االنتظار السيد الوزير فيها 
 خيليك اهلل شبابيك هنا السيد الوزير بغينا نشوفوا أمشن إجراءات

تتقول السيد ها واحنا متفائلني بداكشي اللي والسياسة اللي غادير 
بغينا غري نعرفوا منكم السيد الوزير أشنو  ا،الوزير احنا نتفاءلو 

 . شكرا ،غادي يدار
 : السيد رئيس الجلسة

  .الكلمة لكم السيد الوزير
 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل

 السيد الرئيس، 
الفريق احملرتم على طرح هذا السؤال ونبغي نقول أشكر 

هداكشي اللي كنقولوا نديروا على أية حال غري نبغي نوضح بأنه 
يف إطار أيضا الربنامج ديال قطاع التجهيز والنقل كاين واحد 
 احملور ثاين مسيته يعين إصالح منظومة النقل وجتويد وحتسني

كنشتاغلوا وكانت ، وبدينا  اخلدمات ديال النقل واللوجيستيك
بداية يف احلكومات السابقة لكن احنا اآلن كثفنا هذه العملية 

 .مركز 24وخليين نقول لك بأنه اآلن عندنا حوايل العدد ديال 

ميكن اللي نقول لكم بدءا ما كافيينش ما عنده معىن أن كلشي 
التوجه اللي  .يف واحد اإلقليم الناس دالعامل القروي جييو للمركز

هو المركزية هاد املراكز باش نكونوا   فيه وبدينا كنشتاغلواماشيني 
غانشتاغلوا على املراكز  0244باإلضافة يف  ،قراب من املواطنني

ألنه يف املركز يف هناية املطاف من غري  ،يعين أنه ناس .املتحركة
عالش غادي يسلموا  ،االمتحان هو الناس كيسلموا الوثائق

لقاوا اآلن كنشتاغلوا على أننا نكونوا غان؟ جييوا لعندنا الوثائق 
 .قراب من املواطنني باش ميكن هلم يتسلموا الوثائق دياهلم

الربنامج أيضا كاين على أنه إعادة بناء املراكز تقريبا   
اآلن تبناو واحد العشرة ديال املراكز جديدة وما  ،مركز 11واحد 

ألن كان واحد  ،زال عندنا الربنامج احنا كنشوفوا مع وزارة املالية
فهادوا كيدخلوا  ،القرار سابق ديال منع البنايات اإلدارية اجلديدة

 LES  حبالماشي يف البنايات اإلدارية هذه البنايات اخلدماتية 
AGENCES وبالتايل ما كيدخلوش يف هداك  ،ديال األبناك

طيونا اإلمكانيات املالية عيوتفامهنا مع وزارة املالية باش  .املنطق
، العدد ديال اللي كيشتاغلوا يف هاد املراكز أكثر من موجودة

اآلن  ،وباملناسبة .بغينا نزيدوا واحد العدد ألنوما كافيينش  212
يف  12موظف اللي غايكون  422السنة املقبلة غايكون عندنا 

املائة كلهم غاميشيوا للجهات واألقاليم اللي نعززوا هبا أوال اجلانب 
ا عليه اإلخوان وأيضا ميكن لنا نعززوا به هاد التقين اللي تكلمو 

اجلانب داخلدمات املوجهة إىل النقل ، خليين ميكن اللي نضيف 
أيضا بأنه غامنشيوا نديروا مراكز ما يسمى يف اجملاالت احلضرية 

املتوسطة والصغرية لكن نقول لكم صدقا أنه ما بقاش عنده معىن  
شرة فكنوجدوا دفرت هاد املراكز تويل كتسريهم الوزارة مبا

التحمالت باش ميكن لنا نديروا شراكة مع القطاع اخلاص مثل 
واحد العدد ديال الدول اللي عطات للمراكز دالقطاع اخلاص يف 
إطار التدبري املفوض وفقط الدولة كيويل عندها املراقبة والتأطري 

شاء اهلل باش  غنبداوا فيه إن 0244ديال هادشي وهادشي يف 
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ب من املواطنني وحنسنوا اخلدمات ديال هاد املراكز نكونوا قرا
 . وشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
  .تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد بناصر حوباين
 السيد الوزير،

هادشي كيفرح ماللي كنسمعوه وكنتمناو إنشاء اهلل 
ه  اإلجناز دياله وال سيما ما نساوش بأنه هاد املراكز السيد الوزير را

كتدخل واحد العدد مهم ديال الفلوس وال سيما لوزارة النقل 
يوميا ما خيفاش عليكم السيد الوزير راه والت دابا باش ياخذ 

والورقة الرمادية دياله كيدير    CARTE GRISEاإلنسان 
 SERVICE DESمجيع اإلجراءات كيوصل ل

MINES    كيعطيوه واحد الورقة كيتفاجأ كيقولوا رجع ختلص
درهم اللي غامتشي لوزارة النقل كيجي السيد ياخد الربمي  422

درهم كريجع ثاين خيلص  422دياله بعد االجتياز كيقولوا له 
هاد الفلوس تبارك اهلل راه كتدخل . درهم  يف القباضة  422

نتمناو تعطيوا فيه وراكم يف واحد االجتاه الصحيح السيد الوزير و 
النتيجة ما ختافش السيد الوزير إىل مشييت يف هاد النتيجة راه احنا 

ألن هاد الفلوس خصنا نعرفوا فني   ،غادي نساعدوك نعاونوك
 .كتمشي

 422درهم لكل مواطن و  422السيد الوزير هاد  
هنا السيد الوزير بغيناك تزيد مراكز  ،درهم راه فلوس صحيحة

واحنا كنهنيوا وكنثمنوا اجملهودات ديال املوظفني تسجيل السيارات 
وديال املسؤولني على مجيع الرتاب الوطين  لتحسني الوضعية 
دياهلم عالش ألهنم كيخلقولوم مشاكل عندهم الروطار عندهم 

مثانية أشهر  أو ه عامار  les cartes grisواحد الروطار كبري يف 
شركة اللي معرفناش هدك ال les cartes grisباش كيقبض 

السيد  retardد اتعطتها اللي كتصايب هدا عالش كدير ه
 . الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب

 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل
 ،متفق معكم ،اختالالت وتأخر عن الشركة لقيناهو أنه 

ختالالت والتأخرات مجيع اال 0240هناية  نقول لكموميكنلي 
  .عاجلناها

، مع ميكن اللي أن نوضح لكم اآلن مع الوزارة ،ثانيا 
الوزارة ديال الوظيفة العمومية والوزارة املالية  السي الكروج مع

 4يبقاش خيلص ايف األداء م giché uniqueغادي يويل 
 .املرات

والت مدارس التعليم السياقة  ،اآلن دخلنا اإلنرتنيت 
سجلوا مباشرة عن طلبنا منهم آخر أجل بضعة أسابيع يبداو ي

سيفط امللف ويسجل يلمركز لجيوش ام ،طريق اإلنرتنيت
نسان املشاكل باش يويل اإلهاذ فاحنا كنقلصوا من  ،االمتحان

 .خنففوا عليه من املساطر اإلداريةجاي فقط لالمتحان مباشرة و 
د اإلصالح اوأنا كنطلب فعال املساعدة ديالكم باش ننجح يف ه

 . عراقيل من أي جهة كانت ديال النقل بال ما تكون
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال عن وضعية الطرق بعد التساقطات املطرية األخرية  .شكرا
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين 

تفضل . السؤال ببسط السؤال يضعاو يتفضل أحد فل ،لألحرار
 .السيد النائب 

 :النائب السيد حاميد البهجة
 الرئيس،السيد  شكرا

 ،السادة الوزراء
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
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د اكنتأسفوا على التأخر ديال ه  ،يف البداية السيد الوزير
 44دار يف األول ديال شهر تالسؤال اللي هو كان سؤال آين و 

مقطوعة والناس  42يف الوقت اللي كانت الطريق الوطنية رقم 
ويف اآلخري كنتفجأوا اجلواب كيجي من بعد شهر  ،حماصرين
 . إن شاء اهلل كني مشكل نتمنوا ما يتكررا ولكن م ،ونصف

السيد الوزير، عرفت التساقطات املطرية األخرية اليت 
منها على  ،مهت بالدنا أمطار اخلري عن انقطاع عدة طرق وطنية

 ،وتالوين الرابط بني تارودانت 42سبيل املثال الطريق الوطنية رقم 
د الطريق  اوعلما السيد الوزير أنه ه .زاتز ر اأوالد برحيل إىل و 

كيتعترب هو الشريان ديال اجلهة هو اللي كريبط الشرق جهة 
بط يف إقليم تارودانت ما ري درعه والغرب دياهلا وك-سوس ماسة

وهو الطريق اللي كتمر منه ما يتزيد على ،مجاعة  41يزيد على 
-اإلنتاج احلوامض ديال جهة سوس ماسةيف املائة ديال  22

شي إصالحات  له عمر دازتاد الطريق ما، باإلضافة أن هدرعة
كينش العام اللي ما كتكون أمطار ا م ،من العهد ديال االستعمار

ة العزلة يف وضع اللي هو يرثى اخلري واملا كيتقطع وتكون الساكن
  .له

جلة عن اإلجراءات املستع ،ا نسألكم السيد الوزيروهل
د الوضع الكارثي وعن اإلجراءات اللي اتتخذوهنا لتجاوز هساليت 

غادي ختذوها على املدى املتوسط باش يكون إن شاء اهلل الطريق 
ون هبا دعموعن الطريقة اليت ست ،يف املستوى اللي كيشرف بالدنا

اللي هي فعال مشكورة رغم  ،املديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل
  ،مجاعة 17ة وشساعة اإلقليم اللي هو اإلمكانيات البسيط

. كيديروا اجملهودات دياهلم باش حياولوا يساعدوا على فك العزلة
عن اإلمداد دياهلم باإلمكانيات املادية  ،هلذا نسألكم السيد الوزير
 .والبشرية واملعدات وشكرا 

 :السيد الرئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير

 : ز و النقلالسيد عزيز الرباح وزير التجهي
 الرئيس،السيد 

نوضح رمبا  يأشكر الفريق احملرتم على طرح السؤال وكنبغ
اللي  أكثر القطاعات من القطاع ديال التجهيز والنقل مها 

ميكن ليا نوضح ليك إال جميتش  .كيجاوب على األسئلة اآلنية
لتزامات مرتني  ا تكان  هأن ،انتما عارفني األسباباألسابيع  0د اه

غري اليوم باملناسبة  .نش ممكناكا االلتزامات وبالتايل مكانت 
غري باش  ،ديال األسئلة 7من  ،عندي ستة ديال األسئلة آنية

باش  ،نوضح بأن احنا مستعدين وفيهم التجمع الوطين لألحرار
ين مجيع الفرق وكنعتذر باش نوضح بأنه احلمد هلل كا ،مها كاينةها

 ،ها إن شاء اهلل يف املستقبلركو اندإن شاء اهلل  اي،شإال مدخلن
كتقول آين إال ألهنا كتحس بأنه ا الفرق م ألنه يف هناية املطاف

اآلين      ىباش جياوب علبطبيعة احلال آين وكايكون مصلحة الوزير 
 كان الباش ميكن لو يدخل يف أقرب وقت باش يكمن لو يعاجل إ

كان ، و ذلك إذا كانت شي حاجة ليس هلا أيفل. ما ميكن يعاجل
 . ميكن لنا نصححو الوضع

كنعاود نذكر بأنه ميكن اللي نقول لكم بأنه إقليم 
وشهادة أنه من األقاليم اللي ناجحة فيها الشراكة بني  ،تارودانت

وهدي مناسبة باش ننوه هبذا  .الدولة وبني اجلماعات الرتابية
وخاصة  ،اإلقليم وجبميع املنتخبني كيفما كان موقعهم باملستوى

لدرجة أنه الربنامج ديال الطرق القروية ميكن  ،قطاع التجهيز يف
مبعىن راه مربمج يعين كنقول ساليناه  ،وبقات ،ساليناه وميكن درنا

فإذن هذا إقليم واللي اجلماعات . أن األمور اللي باقية راها
ما كاينش غري اجلماعات،   ،الرأي العام ،وباملناسبة .مشكورة

هذا إقليم اللي فيه اجملتمع املدين  يعين  ،كاين حىت اجلمعيات
كيشتغل، اللي فيه اجلماعات املنتخبة كيشتغلو واللي فيه أيضا 

وهاد التكامل بني هاد الثالثي كيعطينا نتائج . الدولة كتشتغل
 . اطيبة وراه حنا كنشوفو 
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فضال على أنه إقليم كبري جدا العدد د اجلماعات كبري 
كثري والتضاريس متنوعة   هذا إقليم أوال عدد اجلماعات ،جدا

 .ومع ذلك أنا كننوه هباد الشراكة اللي كاينة ،واإلكراهات كثرية
فعال هاد القنطرة ميكن ليا نتكلم خاصة  ،ما أشرمت إليه 

 022أنا فقط هدي مناسبة نقول لكم عندنا  ،على هاد القنطرة
 1222 .أقرب وقت قنطرة آيلة للسقوط خصنا ندخلو يف

أقرب وقت وراه  لسقوط خصنا نتدخلوا يفآيلة ل 022قنطرة، 
عليها وغادي  انقلبو  ااإلمكانيات كنحاولو  ،حنا وجدنا الربنامج

نربجموها و اللي هي خصنا نتدخلوا فيها  122شاء اهلل و جنحوا إن
هاد القنطرة طاحت راه حنا درنا واحد احلل . على املدى

باش هاد الطريق اللي   ا،والدراسة راه طلقناها باش ميكن لنا نعاجلو 
شاء اهلل أهنا تتعاجل يف أقرب وقت  كتعتترب طريق رئيسية أننا إن

الشراكة بني  اللي كما قلت هو منوذجي يف ،بالنسبة هلذا اإلقليم
 .التنمية احمللية مجيع املكونات اللي كتدخل يف

 :السيد رئيس الجلسة
 . التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حاميد البهجة
احلقيقة هو  يف. شكرا السيد الوزير على اجلواب ديالكم

مقطع ما  44هو ما يزيد على  ،ماشي قنطرة وحدة فهاد الطريق
بني مدينة تارودانت إىل تالوين، باإلضافة إىل أنه الطريق ما بقاش 

 .ميكن لنا نصنفوه حىت أنه طريق إقليمي
م معظ ،وما دمتم نوهتوا بالشراكة ديال إقليم تارودانت 

اجلماعات ديال اإلقليم ما عندهومش حىت شي إشكال إىل 
واخا أنه طريق  ،شراكة معاكم يف ادخلو يالدراسة أهنم  اعطيتو 

ولكن معظم اجلماعات  ،وطين وعلى مسؤولية ديال وزارة التجهيز
أقرب وقت  ما عندهم حىت شي مشكل إىل عطيتونا دراسة يف

اإلقليمي واجلهة  تدخلوا مجيع املتدخلني مبا فيهم اجمللسيو 
ألنه  ،واجلماعات احمللية ويساعدوا على التمويل ديال هاد الطريق

طريق الشريان ديال اجلهة، هو ال ،احلقيقة هو كيفما قلت لك يف
اللي قاطع  اجلهة من الشرق حىت الغرب دياهلا وشكرا السيد 

 . الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 . الكلمة للسيد الوزير يف بضع ثواين
 : النقلسيد عزيز الرباح وزير التجهيز و لا

املسؤولية ديايل أنه   فعال من األمور اللي اكتشفتها يف  
كاين واحد العدد د اجلهات واألقاليم مستعدة تدير شراكة 

 ويف انةالصي العام القروي ويف العامل القروي، شراكة يف ماشي يف
فهاد  اوبالتايل حنا غنمشيو نشتغلو  ،املنشآت الفنيةو القناطر 

ورمبا بداية  ،كما قلت لكم يوقع هاد التكامل  ، باشاإلطار هذا
ديال اجلهوية املوسعة اللي اجلهات غادي تكلف بواحد النوع من 
الطرق من خالل الوكاالت ديال التنمية اللي مقرتحة كتصور اللي 

 . ميكن هلا تواكب التنمية على املستوى اجلهوي
 :يد رئيس الجلسةالس

سؤال آين عن وضعية محالة البضائع مبختلف املطارات للسيدات 
 ،والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

تفضل السيد  ،فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال
 .  النائب

 :النائب السيد نور الدين رفيق
البضائع يف خمتلف تلعب فئة محاالت  السيد الوزير،

من خالل مساعدة املسافرين يف محل  ،املطارات املغربية دورا مهما
مما يعطي انطباعا جيدا وتشجيعا  ،أمتعتهم وخاصة األجانب
باإلضافة إىل اخلدمات اليت يقدموهنا  ،لزيارة بالدنا مرات متعددة

لفائدة املكتب الوطين للمطارات واملتمثلة يف مجع عربات محل 
 ،غري أن هذه الفئة تشتغل بصفة تطوعية .املسافرينأمتعة 

مما  ،باستثناء اإلتاوات اليت حيصلون عليها من طرف املسافرين
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خاصة يف ظل ارتفاع  ،ينعكس سلبا على وضعيتهم االجتماعية
 .تكاليف املعيشة وغياب بدائل لتسحني الدخل

عن اإلجراءات املتخذة من  ،نتساءل السيد الوزير ،لذا 
من خالل ضمان نظام قانوين  ،أجل حتسني وضعية هذه الفئة

ادية لكوهنا ال تتوفر على أبسط احلقوق املدارية و اإل تهملوضعي
 .وشكرااملنصوص عليها يف مدونة الشغل 

 :السيد رئيس الجلسة
 .جواب السيد الوزير تفضل

 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل
اللي نبغي  .أشكر الفريق احملرتم على طرح هاد السؤال

غري باش يكون   ،ال يشتغلون مع مكتب املطارات ،نوضح أوال
 ،راتاطبه داخل امل اعمل حر كايقومو  ،هذا عمل حر ،توضيح

اللي كريبطهم  .وبالتايل ال تربطهم أية عقدة مع مكتب املطارات
احد امللف  و رتخيص وفق الم كيتعطى هلأنه   ،مع مكتب املطارات

 ايعين وكاينضابطو  ،وأساسا تايكون فيه السجل العديل ،كيوجدوه
 .واحد املعايري على مستوى املطاراتل

اليوم كان عندي اجتماع مع السيد املدير العام  
كيفية   وا،يف إطار السياسة ديال املطارات اللي كنوجد ،للمطارات

رضية اآلن انتقلت كنبشركم بأن اخلدمات األ  .حتسني اخلدمات
ديال الشركات  0 :ديال الشركات 4عندنا  ،لواحد املرحلة
مهم وكاين الشركة الوطنية  "كلوبال"و "يس بورو س"الدولية كربى 

اآلن بدات كتحسن اخلدمات األرضية بواحد  "الرام"لاللي تابعة 
الشكل كبري جدا من بعد ما تعلن على الصفقة وفازوا هبا هاد 

اآلن  .باإلضافة للشركة الوطنية ،كات الدوليةجوج ديال الشر 
منها  ،غاندخلو ملرحلة جديدة ديال حتسني خدمات يف املطارات

واحلل حنا الدراسة  ،هاد اخلدمات ديال مساعدة املسافرين
يف إطار تعاونية  واتنظميكن ليهم احلل هو أنه كيفاش مي ،طلبناها

املطارات تب واحد الشراكة مع مك اشركة وديك الساعة يديرو و 

 وحنا مستعدين املكتب اليوم خدينا تعهد أنه يدعم هاد التعاونية 
وميكن هلم كاع عن  ،الناس يف ظروف حسنة اوالشركة باش خدمو 

 .أهنم ميشيو حىت للضمان االجتماعيوالشركة  ةطريق التعاون
    :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد النائب يف إطار التعقيب
 :النائب السيد نور الدين رفيق

كنشكر السيد الوزير على هاد التوضيح وعلى هاد 
ري ماشي خدامني بصفة تطوعية ولكن راهم هوما يف غ ،املسألة

املدير  .يف إطار مشاريع مبادرة التنمية البشرية 42/2/0222
يف إطار  ،السابق عقد معهم اجتماع هو اللي كلفهم هباد املهمة

على أساس يديرو هاد العمل إال كان  شهور 4تدريب واحد 
الصيغة دياهلم إما اإلدماج دياهلم وال ألهنم كيما  ايشوفو  اانضابطو 

هذا عالش قلت  ،متكثلني يف إطار واحد اجلمعية dejaقليت 
غري هو  .ليك السيد الوزير خاصهم إجياد حلول هلاد املسألة

 ،و بواحد اخلدمة لفائدة املكتب الوطينالسيد الوزير راهم كايقوم
هادوك العربات اللي كيبقاو مفرقني يف خمتلف أمكان املطار هوما 

مكاتب الدراسات اللي دارو واحد  .باش جيمعوهم وااللي كيتكلف
ديال  42يف  l’éstimationالتقدير هلاديك اخلدمة دارت 

الظروف يف واحد  اهاد اإلخوان احلمالة كيعيشو  ،املليون سنتيم
هذا السبب خاص  ،سنني وهوما خدامني 1سيئة ألهنم أكثر من 

إجياد حل دياهلم إما إدماجهم كما قلت السيد الوزير أو إجياد 
صيغة لالستفادة من الصندوق الضمان االجتماعي أو التغطية 

يف إطار مجعية للمساعدة على  ،الصحية أو صرف منحة سنوية
صحية للضمان االجتماعي أداء تكاليف العالج والتغطية ال

 .وشكرا
 .السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل
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ما قلتش إدماجهم ألننا حنا يف مؤسسة مسؤولة ال ما  
 .قلتش إدماجهم
واحد على  402ثانيا  ،سنني وهوما كانني 1أوال 

يف  اكاينني يف مطار حممد اخلامس كيخدمو   422الصعيد الوطين 
يف إطار الرتخيص اللي كاتعطيه مؤسسة باش  ،إطار عمل حر

 ،فعال املسامهة ديال املكتب .تشتاغل داخل العمل احلر دياهلم
التأطري دياهلم والتكوين دياهلم مثل مسامهة أي شركة وطنية باش 

املقرتح باش خيدم يف  ،مع ذلك .طنني اللي كايشتاغلتأطر املوا
شكلوا باإلضافة لواحد اجلمعية يف إطار واحد  ،ظروف حسنة

ي منحة للدعم ويواكبهوم ولكن  عطيمستعد املكتب  ،التعاونية
كيبقى دائما يف إطار شراكة بينهم وبني املكتب الوطين 

ليهم وهذا هو األفضل وهذا هو األحسن باش ميكن  ،للمطارات
وكانشكروهم على اخلدمة اللي   ،يشتغلوا يف ظروف حسنة

كيقوموا هبا واهلندام اللي كيلبسوا واحد يعين االستقبال اللي  
وباش  .كايقومو به بالنسبة للمسافرين ومازال كنطلب منهم املزيد

البد إذا أهنا تكون شراكة بينهم وبني املكتب  ،نطلب املزيد
 .وشكراالوطين للمطارات 

 :السيد رئيس الجلسة
يف ما يلي ثالثة أسئلة تتميز بوحدة املوضوع ويتعلق 

لذا أقرتح على  ،األمر حبركة النقل والتنقل يف املناطق الباردة
السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا واحدا 

 .من لدن السيد الوزير
 السؤال األول آين للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

فليتفضل أحد واضعي السؤال  ،من فريق  التجمع الوطين لألحرار
 .تفضل السيد النائب ،ببسط السؤال

 : النائب السيد موالي مصطفى العمري
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الوزير، 

 ، المحترمونالسيدات والسادة النواب 
تشهد العديد من املناطق مبختلف ربوع اململكة 

كثيفة تؤثر على حركة السري وجتعل العديد من تساقطات ثلجية  
مما يسفر  ،الطرق وجمموعات من املسالك بالعامل القروي مقطوعة

عن حماصرة ساكنة وأهل تلك املناطق خاصة ببعض املناطق 
 .اجلبلية واملعزولة 

هل لدى وزارة  ،نسائلكم السيد الوزير ،من هذا املنطلق
ري من شأهنا رفع احملاصرات التجهيز والنقل من اسرتاتيجية وتداب

وقطع جمموعات من الطرق يف وجه ساكنة املناطق اليت تشهد 
 ؟ التساقطات الثلجية بكثافة ومستعملي الطريق يف نفس الوقت

 . وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

السؤال الثاين آين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
ي السؤال ببسط السؤال فليتفضل أحد واضع ،االحتاد الدستوري

 . مشكورا، تفضل السيد النائب
 : لود بركايوو النائب السيد م
 السيد الرئيس، 
 السيد الوزير، 

 ، المحترمونالسيدات والسادة النواب 
تعيش بعض األقاليم ومن بينها إقليم أزيالل كنموذج 

حيث  ،ظروف قاسية وخاصة باملناطق اجلبلية يف فصل الشتاء
وع تكسو الثلوج هذه املناطق وتتسبب يف إعاقة املرور هبذا الرب

، الشيء الذي ينتج عنه صعوبة وتتوقف وسائل النقل عن احلركة
كما ينتج  ،فيات وباألخص احلاالت املستعجلةالولوج إىل املستش

 .عن ذلك شلل بالنسبة لقطاع التعليم
لفك السيد الوزير، هل من تدابري خاصة واستعجالية 

 ناإلقليم لتأهيل التواصل والتموي العزلة عن هذه املناطق هبذا
قليمية يف هذا إلقليم ال اإل صاحلاملوخاصة أن  ،لفائدة الساكنة
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حيث تتوفر  ،تتوفر على الوسائل التقنية الالزمة للقيام بواجبها
ها أن تقوم بواجبها على شاحنتني وجرافتني والشيء الذي ال ميكن

يف املائة   42إىل  02حيث أن الثلوج تغطي و  يف ظروف أحسن
 . من هذا اإلقليم وشكرا السيد الوزير

 : السيد رئيس الجلسة
السؤال الثالث سؤال آين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا  ،فريق التقدم الدميقراطي
 . ببسطه، تفضل السيد النائب

 : النائب السيد الحسين القاسمي
 شكرا السيد الرئيس، 

سؤالنا السيد الوزير يتعلق بتعثر حركة النقل والتنقل يف 
ة وثلجية مهمة يف اآلونة بعض املناطق اليت عرفت تساقطات مطري

فقد الحظنا تأخرا كبريا يف إجياد وإنقاذ املواطنني يف هذه . األخرية
، مما أدى إىل عزلتها الطرقات هبارية توتباطؤ يف فتح و ملناطق 

وسؤالنا بالتايل يهم اإلجراءات والتدابري اليت تنوون اختاذها . التامة
من أجل تيسري حترك املواطنات واملواطنني يف تلك املناطق وشكرا 

 .السيد الوزير
 : السيد رئيس الجلسة

 . تفضل ،كم استخدام املنصةل ميكن ،اجلواب السيد الوزير
 : الرباح وزير التجهيز و النقل السيد عزيز

 السيد الرئيس، 
 ، المحترمونالسيدات والسادة النواب 

وأبدأ  ،أشكر الفرق احملرتمة على طرح هذه األسئلة
على  ،باحلديث على أنه فعال البالد ديالنا تعرف حتوال يف الطقس

أية حال هناك بعض املناطق اللي ما كانش كينزل فيها الثلج وبدا  
بطبيعة احلال هذا   .ا الثلج وهناك مناطق تزادت فيهاكينزل فيه

يعين واحد التحول على مستوى  ،كنت سبقت وقلتها  ،كيفرض
التدخل وبرجمة املشاريع ونوعية املشاريع ونوعية التقنيات املستعملة 

ولكن نبغي . واحد عدد ديال املناطق يف واملواد املستعملة
ت إقليم اللي كتعرف تساقطا 41نعطيكم بعض املؤشرات أنه 

اللي  كلم  2222، آالف كلم هم املعنية 2ثلجية ما يناهز من 
هي كتشملها هاد الثلوج غري باش نعطيو هاد الرقم باش نعرفوا 

دخلني بطبيعة احلال مجيع املت .نهاحلجم ديال التدخل اللي كتقوم 
اللي عندنا حنا كوزارة التجهيز والنقل  ،ميكنليا نذكرهم فيما بعد

كلم   22كلم مبعىن آلية لكل   2222ديال اآلليات اللي  421
اآلن اللي عندنا حبال حنا درنا اآلن صفقات  .غري باش نعرفوا

نا نزيدوا من ويف إطار أيضا التعاون الوطين باش ميك ،باش ميكنا
الغالف املايل املخصص فقط للعمليات  .العدد ديال اآلليات

مليون درهم اللي هي  44 ،متنتكلمش ال بناء الطرق وال كذا
املعدل  .يعين اإلستعانة ببعض العمال ،كراء اآلليات  ،احملروقات

أنا  ،سنة 40ديال اآلليات اللي عندنا ديال إزاحة الثلوج تقريبا 
 إلزالة، السنوي العمر ديال اآلليات املعدلتنعطيكم هاد األرقام 

 .شنوا كنديرواأشنوا كاين و أغري باش نقولوا الوضع و 
أيضا منني كتكون واحد التدخل فحنا عندنا ما يسمى  

اآلليات حلمل اآلليات ألهنا كتحرك يف  porte chargeب  
ديال  42ميكن ليا نقول بأنه عندنا واحد  .ساعة 01ظرف 

ليها تدي املعدات باش ميكن لينا نتدخلوا اآللية اللي هي كيمكن 
هذا باإلضافة لآلليات اللي كاينة على  .يعين يف املناطق اللي هي

ألن يف إطار التعاون أو التنسيق  ،مستوى العماالت ومشكورين
ما بني الوزارة وما بني العماالت ومع اجلماعات كاين مجاعات 

وهادي  ،اتاللي شكلت ما يسمى جمموعة اجلماعات وشراو آلي
واحد التجربة ناجحة يف واحد العدد ديال املناطق واللي اآلن 

يف إطار الزيارات اللي كنقوموا هبا واإلتصاالت مع  ،طلبنا أننا
شوية الداك  ،ميكن ليها تعمم ألهنا مفيدة هأن ،املنتخبني والعمال

 ،اآللياتدجمع وكنخلقوا واحد اجملموعة تيكاللي عند كل مجاعة  
 .ع الوزارة تيمكن لينا نتعاونوا على مستوى التدخلوبتنسيق م
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 411كنبغي نقول أن عدد العاملني اللي تيشتاغلوا   
يعين اللي مها خمصصني هلاد  ،عامل ديال وزارة التجهيز والنقل

 .عون 412، سائق 441، تقين 24إطار،  10 :التدخالت
هم أنه واحد اجلزء كبري من هاد السائقني والعون كل ،باملناسبة

وهذا واحد اإلشكال لقيتوا بأن واحد العدد  ،غيمشيو للتقاعد
ديال التقنيني وديال العاملني وخاصة السائقني ملا ميشيو للتقاعد 

ب فيما يسمى  واولذلك اآلن غندخل ،غيوقع إشكال
marché cadre اتباش ميكن لينا نبداو نشتاغلوا مع شرك 

تبقى تعاونا على مستوى التدخل إلكمال يعين اخلصاص اللي  
 .كيمكن يكون عند الوزارة 

ه قبل ميكن ليا نوضح بأن ،أوال ؟ كيفاش كنشتاغلوا
راه   ،لية ديالمدار عملية ما يسمى بعميجي هاد الشي يف يونيو ت

كنديروا   ،كانوا اإلخوان اللي كانوا يف الوزارة عارفني هاد الشيء
  ؛يونيو كنديروا الصيانة ديال اآلليات .يال اإلستعداداملرحلة د

دير تكنديروا الصيانة ديال الشبكة الطرقية العادية ألنه تيخصك 
الصيانة قبلية باش ملا جيي الثلج على األقل ميلقاش بأنه ميكن 

تكوين  ؛يرتاكم يف أمكنة وبالتايل كيويل صعب أنك تزحيوا
أو إذا كانت وسائل أو  السائقني على إذا كانت آليات جديدة

اقتناء املواد األولية  ؛تقنيات جديدة أو يعين طرق جديدة للتدخل
 les pièces deيعين كيما تنقولوا أكيد تنحتاجوا  ،الالزمة

rechanges  وتنحتاجوا أيضا حملروقات وتنحتاجوا للملح
وتنحتاجوا للحصي باش ميكن لينا نستعنوا هبا يف التدخل يعين 

مث أيضا صيانة الشبكة ديال الالسلكي ألن عندنا  ؛وجإلزاحة الثل
اللي هي  la télécommunicationواحد الشبكة ديال 

 .كتجمع ما بني مجيع املتدخلني
إذن هاد املرحلة تالدار من يونيو إىل يوليوز يعين ما بني  

juin et juillet   كتجي أيضا املرحلة .باش كنكونوا جاهزين
بطبيعة احلال راكم عارفني أنه كاين مرحلة ديال  ،ديال التدخل

ولكن نبغي نقول ليكم أنه أهم الطرق املهيكلة أو  ،التدخل
قول كتعرف واحد الكثافة تاملناطق اللي هي مناطق إىل بغيت 

ما بني احلاجب  44هي الطريق الوطين رقم  ،على مستوى الثلوج
الوطنية ما  الطريق ؛هادي فعال عندها عناية خاصة ،والرشيدية

الطريق  ؛بني مراكش و ورزازات وخاصة على مستوى تيشكة
الطريق اجلهوية رقم بني شفشاون واحلسيمة مث  0الوطين رقم 

أن هاد ،باإلضافة إىل ذلك  .وخنيفرة وبوملان بني صفرو 224
أننا دايرين واحد الرقم يعين  ،ساعة 01 / 01الفرق تتشتاغل 

وان من اآلن واالخوات إلخبغاو يسجلوه ا الإمباشر يعين 
ميكن و باش كيمكن يكون التواصل مستمر  (2241144141)

ليا نقول ليكم كاين سادة نواب اللي اتاصلوا يب أثناء اللي كان 
لكن غري خاصنا نعرفوا واحد  .التدخل يعين يف الوقت املناسب

القضية وغادي خنتم هبا باش ميكن من بعد إىل بقات شي حاجة 
على أنه راه ماغيمكنش جا الثلج  ،ليا نوضحها فالتعقيب ميكن

بلي صعوبة   اكتعرفو   ،هديك الساعة ميكن لنا حنيدوه ديك الساعة
فبطبيعة  ،كبرية وما كايناش شي دولة ميكن هلا تدير هاد الشي

الوقت املناسب وال نتأخر وأكثر من  يف ااحلال لكن كنتدخلو 
على أنه  ،لوجباإلضافة إلزاحة الث ،ذلك كيتدار واحد التدخل

دائما كيسبقوا الناس ديال وزارة التجهيز والنقل كيسبقوا املواطنني 
ألن فيها واحد النوع  ـقدامهم الثلوج ومها كيتبعومه اباش مها كيزولو 

واخا كنزحيو الثلوج  ـديال األمن والسالمة البد من االحتياط فيها
لسالمة البد أن يؤخذ بعني االعتبار هاد املوضوع ديال األمن وا

واللي كيتقدم املواطنني هم املوظفني واألعوان والسائقني ديال 
 .وزارة التجهيز والنقل

ولكن مع ذلك أنا كنقول  ـهكذا كيكون التدخل ديالنا 
د وبالتايل كاين برنامج اآلن ديال جتدي ـاإلمكانيات غري كافية

مث باإلضافة للصفقة اإلطار  ،اآلليات وديال شراء آلية جديدة
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شركات حسب اجلهات باش ميكن يكون الي غتكون مع الل
 . التدخل أحسن مما هو عليه اآلن وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
التعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من فريق التجمع الوطين 

 تفضل السيد النائب. لألحرار
 : النائب السيد موالي مصطفى العمري

احلقيقة  اللي يف ،شكرا السيد الوزير على توضيحاتكم
هي توصلتو هبا من املصاحل اخلاصة ديالكم، لكن كاين فيها 

احلقيقة غائبة عليكم،  بعض املزايدات وبعض األمور اللي هي يف
ونتمناو اإلصالح  اولكن حنا اليوم جات الوقت باش نوضحو 

هناك تفكري وشعارات ديال حماربة  .وهذا هو اهلدف ديال املغاربة
مجيع وها حنا  اننساو الفساد ونتواجهو  احناولو  ،الفساد واإلصالح
 .معاكم لإلصالح

احلقيقة كتشتغل  اآلليات اللي هي يف ،السيد الوزير 
سنة هي اللي كاينة حلد اآلن وهي ليست كافية  02هدي تقريبا 

مع العلم  ،حلقيقة ما بقاتش حىت كتوامل مع الظرفي وليست فا
ليست تساقطات كما  أن التساقطات الثلجية ،السيد الوزير

اآلن قليل جدا . السنوات الفارطة اللي هي كان الثلج كيرتاكم
احلقيقة وبعض  يف ؟ املناخ تغري، لكن أش تيبقى واللي كنالحظوه

اللي كرتبط ما  04هي الطريق  ،الطرق اللي ذكرتيو السيد الوزير
 ،ما بني خنيفرة وميدلت 44والطريق  ،بني مكناس تافياللت

، هدي هي احملور األساسي مليدلتعلى فاس  224الطريق 
والنقطة األساسية اللي كتجمع هي ميدلت، اللي كتجمع ملتقى 

الطريق  ، طويلةاللي الطرق اللي فاحلقيقة وماشي حىت شي مسافة 
بعض النقط معينة اللي هي   ، ويفكلم  422كبرية كتوصل ل 

 .كتكون فيها هديك التساقطات الثلجية
 استدركو تاللي هو كاين وميكن نتمناو  ،لوزيرالسيد ا

الوزارة هو عدم التنسيق ما بني املصاحل ديال وزارة التجهيز 

الناس اللي   ابعض األوقات كيطلقو  والنقل، ما كاينش تنسيق يف
وقعات األسبوع و وكيطلقوهم فمرة  امع اللي غيهبطو  اكيطلعو 

ام، اخلميس أي 4الفارط السيد الوزير، ما عمر الطريق تقطعات 
 ويف ،واجلمعة والسبت ما بني الناس اللي طالعني مع اللي هابطني

 التدخل ديال عامل إقليم ميدلت اللي يف واللاللي  44الطريق 
الناس غادي  االوحدة د الليل، كانو  احلقيقة بقى فيقوه الناس يف

ناس هناك  ،السيد الوزير اوقلتو  ،عالش ما يكون تنسيق. اميوتو 
 ابتوصيل القافلة اللي غتمشي ويعاودو  اي كيقومو ديالكم الل

هادوك  او قطلكي. السيد الوزير يما كايناش هاد ،خريناآل ايرجعو 
وتلقاو فبعض النقط وبقاو واقفني  ،اللي طالعني مع اللي هابطني

باقي مستعمل  ،واللي أكثر من هذا السيد الوزير .وبقاو الناس
 ..الطريق بالسيارة الصغرية ماشي مشكل كبري

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد النائب احملرتم عن ، لسيد النائب احملرتمشكرا ا

 .إطار التعقيب تفضل يف ،االحتاد الدستوري
 : لود بركايوو النائب السيد م

ولكن الوزارة  ،فعال ،السيد الوزير، قلتو بلي الطقس تغري
ألن املزيد من اإلمكانيات  ،أشنو وجدات حىت هي باش تتغري

أشنو  ،ألن الثلوج كتكسي املناطق واملساحة كتوسع ديال الثلوج
أن  اإقليم أزيالل السيد الوزير كنعرفو  ؟ حنا يف وجدات الوزارة

دابا حنا . التهميش إقليم أزيالل واحد اإلقليم اللي هو منوذج يف
ألن اإلقليم  ،التنمية فهاد احلكومة ديالكم يكون منوذج يفبغينا 

-وحدة تدوز على بين مالل ،تدوز منه طريق وحدة وطنية
باإلمكان أن الدولة أو احلكومة تفتح طرق  ،مراكش -أزيالل

إقليم  ،إقليم الراشيدية ،إقليم ورزازات :أخرى مع أقاليم أخرى
ألن هاد اإلقليم  ،مكلها ممكن باش تفتح مع هاد اإلقلي  ،ميدلت

 . يعيش عزلة



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

48 

ولكن خصنا  ،صحيح أن هادشي كيتطلب إمكانيات
واحد اجلرأة نتمناوها من هاد احلكومة توجد دراسات ونتمناو 

 .هاد اإلقليم خيرج من هاد العزلة باش
الطريق اللي كرتبط اإلقليم على بزو وعلى مراكش  

لصفقة دياله دازت ألن الشطر األول راه ا ،تنثمنوا املبادرة ديالكم
غري أن إقليم  شاء اهلل تنتمناو الشطر الثاين يف هاد السنة إن

الطريق  ،أزيالل السيد الوزير واحد اإلقليم اللي تراكمت مشاكله
 .. ا اللي دايزا على فم اجلمعة وبزواللي كتعرفوه

 : السيد رئيس الجلسة
النائب تعقيب للسيد ال .شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت

الطريق ديال الوطا ماشي هو ديال  ،فريق التقدم الدميقراطي من
 . جلبل السيد النائبا الوقت ديال الوطا ماشي هو ديال ،اجلبل

 : النائب السيد الحسين القاسمي
ة ،شكرا السيد الوزير على اإلجابات ديالكم املوضوعي

احلالة  .نطقةويف نفس السياق أنا بغيت نتكلم على واحد امل
الطرقية ملنطقة األطلس املتوسط وخاصة إقليم إفران واألقاليم 

اللي كتعترب واحد الوجهة مفضلة عند جل املغاربة  ،اجملاورة
الوزير  فهاد الشبكة الطرقية السيد ،وخاصة هواة السياحة اجلبلية

مما  ،والت كتعرف واحد االزدحام وكتعرف حوادث السري قاتلة
د الشبكة الطرقية ما بقاتش قادرة باش تستوعب يؤدي إىل أن ه

فللتخفيف من هاد االزدحام  .داك العدد ديال الوافدين عليها
نطلب منكم اإلسراع يف تثنية الطريق الرابطة بني  ،السيد الوزير

احلاجب وإفران وتثنية الطريق الرابطة بني فاس وإفران  وتثنية 
إفران واحملطة الثلجية هربي املثلث الطرقي الرابط بني مدينيت أزرو و 

يف هاد األيام اللي  ،فهاد الشبكة الطرقية السيد الوزير .وميشليفن
، فمثال لثلجية عرفات واحد الشلل شبه تامكانت التساقطات ا

أيام  1الطريق الرابطة بني أزرو والراشيدية كانت مقطوعة ملدة 
فران  وخاصة بني أزرو ومتحضيت والطريق الرابطة بني احلاجب وإ

نت مقطوعة ملدة يومني، الطريق الرابطة بني إميوزار كندر اك
لطريق الرابطة بني بوملان ، واساعة 01وإفران كانت مقطوعة ملدة 

، الطريق الرابطة بني مدينيت عةسا 01كانت مقطوعة ملدة   وإفران
كانت مقطوعة   كلم  41ران رغم قصر املسافة غري أزرو وإف

، وهاد الشي ناتج دالساعات 2حىت ل  1اوح ما  بني لفرتات ترت 
يات طبعا عن كثرة التساقطات الثلجية ولكن عن قلة كذلك اآلل

، فحىت النصف ديال ديك اآلليات املستعملة إلزاحة هاد الثلوج
وافقة يف  ،اللي كانت مستعملة راه كانت خاسرة السيد الوزير

كتعترب ي  فمثال مدينة احلاجب الل. الكاراجات ديال إدارة التجهيز
ديال  0كتجي يف واحد امللتقى ديال بوابة األطلس املتوسط و 

الطرق اللي هي رئيسية وكتعرف واحد الكمية ديال التساقطات 
الثلجية والطريق اللي كرتبط احلاجب والراشيدية عرب أزرو والطريق 

فمن املفروض يكونوا على األقل  ،اللي كرتبط بوملان عرب إفران
فكنوجدوا يف هاد املدينة  ،ت إلزالة الثلوجواحد الستة دالشاحنا

 ... داحلاجب
 : السيد رئيس الجلسة

الكلمة للسيد الوزير يف إطار الرد على . شكرا السيد النائب احملرتم
 .تفضل السيد الوزير، ما تبقى من الوقتالتعقيب يف 

 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل
أنا قلت   ،ستاذاأل أوال ما عندناش شعارات أ ،بسرعة

نبقاو  ،لك كون كان الشعارات ما غا منشيوش حنيدوا كاع الثلج
فكاين عمل خدامني   ،نديروا الشعارات هنا وخنليوا الثلج

 .كنشتاغلوا
دالصفقات باش نشريوا آلية جديدة  0أنه درنا  ،ثانيا 
يف إطار التعاون الدويل مع اليابان  ،وعندنا ،0240يف سنة 

 .كاين عندنا واحد العدد ديال اآلليات اللي غادي نوفروها  ،اآلن
ألن  أنا حكيت لكم هادشي اللي   ،لكن مع ذلك أنا متفق

سنة فيها اللي  40املعدل هو  ،ديال اآلليات 421كاينة   ،كاين
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 ،باإلضافة إىل ذلك. اللي جديد ما كافيش نظرا يعين افيهو قدمي 
أنشأنا مديرية  ،ة خلنيفرةن ميدلت هذه منطقة كبرية كانت تابعأل

عني املدير مؤخرا باش نوفروا اإلمكانيات املادية ونوفروا  ،جديدة
 .رية واآلليات باش ميكن له يشتغلله اإلمكانيات البش

كنعاود نأكد أنه تعطات له أمهية يف احلكومة   ،أزيالل 
ي باإلضافة إىل ،طار التعاوناإلالسابقة ومازال كاين األمهية ويف 

عارفني بأنه دولة إيطاليا يعين انتوما  .كاين التعاون الدويل،نية امليزا
قروي يف املناطق الصعبة كتعاون فيما يتعلق بالعامل ال  اإيطالي

ن كنشتغلوا ، درنا معاهم املشروع األول يف أزيالل واآلواجلبلية
 .على مشروع الثاين

عليه السادة  واهادشي ديال اخلصاص اللي كيتكلم 
أنا قلت ليكم  .أنا متفق معاكم كاين خصاص ،ائباتالنواب والن

 12كاين   ،هادشي وابغيتكم تعرف ،يف الطرق املصنفة ديال البالد
غري معبدة % 42 ،إقليمية وجهوية ووطنية ،مصنفة ألف كلم

ما   ،طلباتالعاد نزيدو  .ةغري معبد% 42هادشي املصنف 
الطريق ميكن ثنية ت ،يو الطريقثنكاينش اإلقليم اللي ما طالبش ن

لكن الصيانة دياهلا  ،على الفلوس باش تنجزوها وادبر  مليا نقوليك
طرق عادية باإلضافة إىل العامل ال منمرات  2ديال املرات حىت  1

 .القروي
كنجتهدوا   ،البلد كاينة اتباش نكونو واضحني إمكاني 

زدنا يف الصيانة أنا حكيت ليكم بأن الصيانة خاصنا  ا،نزيدو 
غري معبدة % 42ألنه  وا،ديال املرات باش حنافظ 0نضاعفوها 

كلها % 22اللي هي مزيانة % 22 هللامعبدة ي% 12ولكن 
لصحة ا ،وفق اإلمكانيات ،فهادشي كامل .حتت املتوسط

التوازن بني هادشي  انديرو  واكنحاول  ،والتعليم وزيد إمكانيات
 واموهادشي وكنتمناو نديروه يف إطار نوع من العدالة باش ما نظل

 .حىت شي منطقة وشكراو حىت شي إقليم 
 :السيد رئيس الجلسة

 ذسؤال آين حول تنفي .شكرا السيد الوزير على مسامهتكم
مشاريع مهيكلة بإقليم آسفي للسيدات والسادة النواب من فريق 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا دائما يف  ،العدالة والتنمية
 .تفضل السيد النائب .نفس القطاع

 :السيد النائب محمد نجيب عمور
 .شكرا السيد الرئيس

 .السيد الوزير المحترم
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

أعدت وزارتكم برنامج عمل يضم  السيد الوزير احملرتم،
 :عددا من املشاريع املهيكلة بإقليم آسفي هتم جماالت متعددة

 ؛الطرق بالعامل القروي ؛الطرق وصيانتهاإجناز  ؛الطريق السيار
عن التدابري املتخذة  ،لذا نسائلكم السيد الوزير  .امليناء املعدين

لتنفيذ هذه املشاريع بإقليم آسفي مع حتديد اجلدولة الزمنية 
 .لذلك؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تفضل، واب السيد الوزيراجل

 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل
 ،ة نبغي نوضح أنه كاين مشاريع مهيكلةهباد املناسب

الرتاب ديال  ةشاء اهلل يف كاف احلمد هلل سابقا اليوم والحقا إن
 .كل إقليم وكل املنطقة على حساب اخلصوصية دياهلا،املمكلة 

ديال املشاريع اللي كانت  0كاين واحد   ،ولكن ميكن ليا نقوليكم
 .اعطينا االنطالقة دياهلمربجمة واآلن احلمد هلل 

اللي هي ديال الطريق السيار ما  ،كنعطيو املشروع األول  
صفقة يعين على شركات فيها الت سسفي اللي ر آبني جديدة و 

 .ةشركات وطني 0شركات فيها شركات دولية شركة تركية و
احملرتمني  ،كاميكن ليا نبشر السيدات والسادة النواب  ،وباملناسبة

نسبة فوز  واأنه بتطبيق األفضلية الوطنية استطعنا أننا نرفع
الشركات الوطنية يف الصفقات يف قطاع التجهيز والنقل إىل 
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يف إطار املعايري اخلري  واومازال كنأمل ،مستوى احلمد اهلل حمرتم
وهذا توجه  ،يف إطار تشجيع املنتوج الوطين ،دارتالوطنية اللي غ
طبيعة احلال االستثمار الوطين والشركات بلتشجيع لدى احلكومة 

 .الوطنية
شاء اهلل ما بني  فإذا اآلن راه األشغال غادي تبدى إن 

، أضف إىل ذلك على أنه كان مقرر سابقا امليناء جديدة وآسفي
ديال آسفي اللي عندو هدف طاقي ولكن من بعد ذلك غادي 

 ،ة احلالكانت إشكاالت من طبيع  ،يكون فيه حىت الفوسفاط
ولكن يف إطار االستمرارية ولكن يف إطار العمل اللي كاتقوم به 

استطعنا احلمد هلل مع وزارة املالية أننا نوفروا اإلمكانيات  ،احلكومة
 املالية يعين هلاد امليناء وتعلن على الصفقة وفازت به أيضا ثنائي

 .ما بني شركة وطنية وشركة دولية
لصحافة على أنه مجيع يكتب يف ا ،أنا واحد القضية 

ولكن شخصيا  ،الصفقات الكربى يعين هناك جلن تشرف عليها
ة فيافأتابعها لكي ال يكون هناك جمال ألي ما ميكن أن ميس بش

 ،الصفقات وإذا كانت أي مالحظات من أي جهة كانتهذه 
تابعة واملعاينة باش ميكن هادشي لمللمراجعة و لاجملال  واكنفتح

 .ديالو اإلجيايبشي يف اإلطار مي
 إقليمأنه إال بغيت نتكلم على  ،باإلضافة إىل ذلك 

نت استقبلت واحد العدد ديال وباملناسبة ك ،آسفي يف الطرق
وقع مرة أخرى ملا كيوقع واحد سوء تفاهم ال  ،السادة املنتخبني

ميكن لينا  ،يت كنستقبلكطبيعيت وعاد  ، جيب أن يؤول تأويال
فإذن  ،ميكن نعطيو وقت باش ميكن لينا ،اميكن لينا خنتلفو  وا،نتفق

مجيع املشاريع وهاد املشاريع مبا  امشينا فاالجتاه ديال أنه حنضرو 
عليها ونشوفو كل واحد باش  افيها الصيانة والطرق ونتوافقو 

ميكن  ،الدولة رهن إشارة األقاليم ،بطبيعة احلال. غادي يساهم
يم آسفي حتتاج إىل ليا نقول لكم بأنه احملاور الطرقية ديال إقل

عناية، حتتاج إىل صيانة، بعضها حيتاج إىل توسيع، مدينة آسفي 

فهذا كله غادي نتدارسوه مع السلطات احمللية  ،حتتاج إىل مدار
السنوات املقبلة  شاء اهلل يف برنامج إن اومع املنتخبني باش نديرو 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . من فريق العدالة والتنمية التعقيب ألحد السادة النواب
 :النائب السيد ادريس الثمري

 شكرا السيد الرئيس،
كنشكروك السيد الوزير وكنبغيو أوال هاد البشرى اللي 
زفيتيها اليوم إلقليم آسفي يف عزم احلكومة على تنفيذ هاد 
املشاريع املهيكلة تكون تبعث االرتياح وترجع هلاد اإلقليم العراقة 

دياله اللي هي فقدها هدي مدة واللي عاىن حقيقة  دياله والقيمة
 . من التهميش ومن العزلة

كنشكروكم السيد الوزير ألنه كان من املفروض هاد 
املشاريع يكون اليوم آسفي حظى باالستفادة منها ألنه فعال  
كيستحقها وألنه فعال مؤهل باش ميكن تكون فيه مشاريع هبذا 

اىن منها كما قلت منذ سنوات املستوى باش تفتح العزلة اللي ع
وتنفتح املدينة على أفق من النهوض االقتصادي والتنموي ويكون  
كذلك فتح لفرص الشغل ولذلك السيد الوزير حنا كنعرفو اليوم 

 . االلتزام والوفاء العزمية ديال هاد احلكومة واإلرادة دياهلا اليوم يف
اإلشكال اليوم اللي عانينا منو سابقا هو الوعود 
والشعارات اللي كانت كتعطى مع األسف السيد الوزير وما  

حنا اليوم متأكدين من  ـاليوم السيد الوزير. كيكونش تنفيذ
اإلرادة ديال هاد احلكومة متأكدين كذلك من العزمية ديالكم 

باش أنكم متشيو هباد املشاريع ألن اليوم آسفي   ـالسيد الوزير
بشكل كبري جدا على كتوقف اليوم بالفعل كنقول ليك كتوقف 

هاد املشاريع باش ميكن هلا تنطلق انطالقة حقيقية وتعرف 
وباملناسبة السيد . اإلقالع املنشود اللي هي انتظرتو منذ سنوات

فعال تناقالت  ـإىل شريت واحد اإلشارة هنا كتعلق بالصفقات ـالوزير
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. األخبار كتقول بأنه صفقة ديال امليناء بأنه كانت فيها خروقات
ا نقول لك السيد الوزير كذلك السؤال الثاين اللي حنا حمتاجني أن

باش يكون فيه توضيح والتزام من احلكومة هو أنه ما يكونش 
امليناء فقط حمطة رصيف واحد حملطة احلرارية حنا بغينا التزام 
حكومي، أن يكون هذا امليناء ميناء للمحطة احلرارية وللفوسفاط 

ذلك على الفوسفاط ألنه مع األسف وهنا كنعاود نطرح السؤال ك
السيد الوزير املكتب الشريف للفوسفاط اليوم ما كيقومش بالدور 
والدعم الالزم اليوم إلقليم آسفي واليوم كنطالبو باش يكون 

وباملناسبة . منخرط اليوم فهاد امليناء ألنه أمل املدينة وأمل اإلقليم
بطريق مراكش  السيد الوزير بالنسبة للطرق حنا كنطالبو كذلك

 ..ألنه 
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة السيد الوزير يف إطار  .شكرا السيد النائب احملرتم
 . التعقيب

 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل
كنبغي نأكد للسيد النائب احملرتم، عازمون على   ،طيب

تنفيذ هاد الربامج إال إذا كانت شي حاجة اهلل وأعلم ولكن 
كنبغي نأكد مرة أخرى شخصيا أحرص على الصفقات . عازمون

الكربى، بطبيعة احلال ما ميكنش نتبع الصفقات كلها ألن عندي 
ديش فيه ثقة ثقة يف مجيع املسؤولني ويف مجيع األطر واللي ما عن

راه ما ميكن نشتغلوا لكن الصفقات نبغي نأكد أن املكتب 
الوطين للفوسفاط درت اجتماع مع السيد الرئيس املدير العام 
واتفقنا باش يكون تنسيق على مستوى آسفي وكنبشر غنبداو 

 .الدراسة ديال تأهيل ميناء آسفي ليخدم مدينة آسفي
 :السيد رئيس الجلسة

سؤال . السؤال األخري الذي كان يفرتض أن يكون قبل األخري
آين حول برنامج احلكومة لبناء وتكسية الطرق باملناطق القروية 

واجلبلية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي 
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا بطرح السؤال

 :النائب السيد عبد الرحمان كراط
 يد الرئيس المحترم،شكرا الس

على الرغم من كون الربامج  السيد الوزير احملرتم،
احلكومية دائما ال تتضمن إجراءات طموحة بالنسبة للطرق 
القروية واجلبلية ، وعلى الرغم من ارتفاع وترية هذه الطرق يف كل 

نسائلكم السيد . برنامج حكومي وخاصة الربنامج الطرقي الثاين
ال تنفيد هاد الربنامج وماهي اإلجراءات الوزير عن مآل استكم

اليت تتخذها الوزارة من أجل املسامهة يف بناء الطرق بالعامل 
 . وشكراالقروي واجلبلي؟ 

 :السيد رئيس الجلسة
 .جواب السيد الوزير

 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل
بطبيعة احلال السيد الرئيس، أشكر الفريق احملرتم على 

سؤال كما عاهدهتم مجيع الفرق ولكن عاهدت اإلخوان يف هاد ال
الفريق احلركي مثل هذه األسئلة حول العامل القروي واجلبلي كما 
قلت مثل مجيع الفرق و لكن كاين واحد التأكيد على مناطق، 
خاصة فاس بوملان ألن السؤال أنا عندي على املناطق القروية 

فاس بوملان ولكن نبغي واجلبلية و فاس بوملان فأنا وجدت حول 
نأكد على أن احلمد هلل هناك إمجاع على أن العامل القروي 
واملناطق اجلبلية جيب أن تكون هلا عناية خاصة وهاد العناية 
اخلاصة ما نبغيش ندخل يف التفاصيل ألن عندي أرقام ميكن ليا 
نسلمها لإلخوان هاد العناية اخلاصة متثلت أوال عكس ما يقوله 

مليون نصف مليار درهم اللي    222احلكومة من البعض أن 
وي السنة املاضية  كانت كتعطى سابقا للصندوق ديال العامل القر 

، هذه السنة بتوافق بني احلكومة وبني منتخيب كان مليار درهم
األمة مت رفعه يعين كان مقرر عند احلكومة مليار ونصف مت رفعه 
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مليار هذا الصندوق بطبيعة احلال ولكن باإلضافة إىل  0إىل 
الربامج ديال القطاعات كلها القطاع التجهيز والنقل ، املياه ، 
وزارة الداخلية ، يكفي نذكر مثال التهيئة الرتابية اللي تتشرف 
عليه وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل أنه كاين 

إقليم باإلضافة  00العامل القروي ل مليار للطرقات يف  0.2
للربنامج اللي غانستكملو كنبشر السيد النائب احملرتم أننا 
سنستكمله إنشاء اهلل يف القريب ألن التأخر كان مرتبط بامليزانية 
كما عارفني كاين اإلشكالية ديال االنتخابات فكان تأخر بضعة 

مع  شهور ولكن سنستكمله ونبغي نقوليكم كان عندي اجتمع
السيد رئيس اجلهة على أساس أهنا تدار شراكة مع اجلهة باش 
نستكمل ما تبقى من العامل القروي من جهة وأيضا الصيانة ديال 
الطرق وأنا نبغي نقول للسيدات والسادة النواب الطرق القروية 
بدون صيانة ما غاديش تكون مكتملة ألنه الصيانة زائد الطرق 

شبكة طرقية باإلضافة ديال النقل يف  القروية كتعطينا يعين واحد
العامل القروي اللي اآلن درنا دفرت التحمالت كاين عليه 
مالحظات غادي خنذوها ولكنه سنستجيب لطلبات مجيع 
منتخيب األمة باش يكون النقل يف العامل القروي يستجيب 

 .وشكراحلاجيات ديال مجيع السكان ديال العامل القروي 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل، تعقيب السيد النائب احملرتم
 :السيد النائب عبد الرحمان كراط

شكرا السيد الوزير احملرتم على هاد اجلواب القيم الذي 
ال حيتاج إىل تعليق ولكن حنن نثمن جمهوداتكم يف الدولة ونتمىن 

 .صادقني أهنا تكلل بالنجاح
السيد الوزير، لقد سبق من قبل أن طلبتم من السادة  

اب معرفة موضوع التعقيب لكي يكون رد على التعقيب مفيدا النو 
، فتعقيبنا اليوم سيكون حول وضعية إقليم قمتم بزيارته هاد 
اإلقليم الذي يفتقر لعدة جتهيزات أساسية أساسها الطرق واألمر 

يتعلق بإقليم بوملان أوال أشكركم السيد الوزير على الزيارة اليت من 
حلالة املزرية للطرق وخصوصا الطريق خالهلا عاينتم والحظتم ا

اليت تشق اإلقليم طوال وتربط شرق املغرب بغربه  42الوطنية رقم 
ومشاله جبنوبه وتربط املغرب بدول افريقية وأوروبية وحالة الطريق 

اللي كرتبط بني إقليم بإقليم صفرو وبوملان  224الوطنية رقم 
 .وغريمها

ة املزرية هلذه الطرق السيد الوزير احملرتم ، هل الوضعي  
تتناسب مع تصنيف األمساء الكبرية اليت حتملها بالطبع ال ، وإذا 
كانت الطرق املهمة يف هذه احلالة كيف تتصورون حالة الشبكة 
الطرقية داخل اإلقليم فإهنا منعدمة فإن حالتها رديئة جدا 
وأصبحت غري صاحلة لالستعمال ويف نفس السياق هناك بعض 

عض الطرقات ببعض اجلماعات اليت مت هتيئتها املسالك أو ب
خالل السنوات املاضية هي كذلك يف نفس الوضعية يصعب 
استعماهلا األمر الذي يستدعي تدخل لبنائها حفاظا على ما مت 
إجنازه ولكي تقوم بدورها كما ينبغي أال وهو فك العزلة واملسامهة 

را ألمهية املوضوع يف التنمية االقتصادية واالجتماعية باملنطقة  ،نظ
هناك بعض اجلماعات عربت عن رغبتها استعدادها للمسامهة 
واالخنراط يف إجناز هذا املشروع طبعا يف إطار شراكة مع وزارة 
التجهيز وسأوافيكم مبلف خاص هبذا الغرض تأكيدا لذلك 
والختاذ التدابري الالزمة حىت يستفيد اإلقليم من الربنامج الوطين 

 .قبلة وشكراخالل السنة امل
 :السيد رئيس الجلسة 

 .الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى من الوقت
 : السيد عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل

نبغي نوضح السيد الرئيس احملرتم أن الوزارة هي اليت 
تساهم غري باش نوضح ألن كاين واحد املعادلة البد من 

ق يف املدن هي توضيحها أن الطرق ديال العامل القروي أو الطر 
من مسؤولية اجلماعات، غري باش نكونوا واضحني مسؤولية 
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اجلماعات اللي وقع أن الدولة أرادت من احلكومة الدولة أن 
 12تساهم بطبيعة احلال ارتفعت املسامهة دياهلا تصل أحيانا إىل 

وتبقى الطرق دائما مبسؤولية اجلماعات القروية إىل أن يتغري  %
هذا املنطق يعين يتغري أن الشبكة الطرقية  إما تويل كلها تابعة 

 باش يكون األمر لكن اآلن غري ،للوزارة أو نقلبوا على شي صيغة
وبنا الطرقان شكون الناس كيسولوين صادواضح ألن شحال 

ني هدوك املسؤوليني واضح ، ال باش نكونواغيدير الصيانة
كان شي برنامج ديال الصيانة يف إطار التنسيق   داجلماعات إال

حنا معندنا حىت شي إشكال ألن هذا هو اللي ختتار يف إطار أن 
وتسري األمور l’autonomie اجلماعات يكون عندها يعين 

دير شراكة مع الدولة حنا مستاعدين نتعاونوا مسألة تدياهلا و 
عدين ناخذوا هاد امللف ديال اإلقليم كنبغي نوضح أخرى أن مست

على أنه الطريق الوطنية اليت أشرمت إليها هتم إقليم مكناس 
تافياللت وإقليم فاس بوملان وراه كان عندي لقاء مع رئيسي 

هنا طريق حمورية وأساسية اجلهة باش ميكن لينا نوجدوا برنامج أل
 .ومهيكلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه 
اجللسة هبذا نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا 

 .رفعت الجلسةشكرا على حسن تعاونكم 
 
 
 
 

 


