
 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

1 

 
 

 احلادية والسبعني حمضر اجللسة
 
 ايرفب  95)ه9341 مجادى األوىل 52اإلثنني : التاريخ
 م(.5098
يس جملس رئل ةابعالس ةالنائب ،آمنة ماء العينني السيد: الرائسة
  النواب.
والدقيقة  مساء ةالثالثابتداء من الساعة  ،ثالث ساعات :التوقيت
 .نيوالثالثة اخلامس

ة األسئلة الشفهية املتعلقة ابلقطاعات مناقش جدول األعمال:
 احلكومية التالية:

 التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 
 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 
 الوزارة املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة 
 كتابة الدولة املكلفة ابلتنمية املستدامة 
 اد اعة التقليدية واالقتصكتابة الدولة املكلفة ابلصن

 االجتماعي
 األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 كتابة الدولة املكلفة ابملاء 
 كتابة الدولة املكلفة ابلتجارة اخلارجية 
 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
 كتابة الدولة املكلفة ابلنقل 

 
 :السيدة آمنة ماء العينني، رئيسة اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 سادة النواب،ال

 على بركة هللا نفتتح هذه اجللسة،

 إيال مسحتو السادة النواب السيدات النائبات،

من الدستور والنظام الداخلي  900طبقا ألحكام الفصل 
منه، يعقد جملس  575إىل  528جمللس النواب، خاصة املواد 

النواب جلسة عمومية ختصص لألسئلة الشفهية واليت يتضمن 
سؤاال شفهيا، موزعة على القطاعات  45ليوم جدول أعماهلا ا

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، إعداد الرتاب  : الوزارية التالية
الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة، القطاع املكلف 
ابلشؤون العامة واحلكامة، القطاع املكلف ابلصناعة التقليدية 

اإلسالمية، القطاع  واإلقتصاد اإلجتماعي، األوقاف والشؤون
املكلف ابلتجارة اخلارجية، مث قطاع الطاقة واملعادن والتنمية 

 .املستدامة

اآلن أطلب من السيدة أمينة اجمللس تالوة املراسالت 
الواردة على الرائسة، ولكن بعد إذن السيدات والسادة النواب، 
إيال مسحتو بعضا من اهلدوء، ابش نستمعو للسيدة األمينة، إيال 

 .حتو السادة النواب، تفضلوا السيدة األمينة تفضلوامس

 :النائبة السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا لكم السيد الرئيس،

توصلت رائسة اجمللس من السيد رئيس احلكومة مبشاريع 
 :القوانني التالية

 يوافق مبوجبه على اإلتفاقية 80.97مشروع قانون رقم -1
بني اململكة املغربية  5097أكتوبر  99املوقعة بلوساكا يف 

 ومجهورية زامبيا لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف
 ميدان الضرائب على الدخّل؛
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يوافق مبوجبه على اإلتفاق  73.97مشروع قانون رقم  -2
بني  5097شتنب  92بشأن اخلدمات اجلوية املوقع ببلغراد يف 

 اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية الصربية؛حكومة 

يوافق مبوجبه على اإلتفاق  30.94مشروع قانون رقم  -3
بشأن النقل الدويل عب الطرق للركاب والبضائع املوقع ابلرابط يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  5094أبريل  2
 سلوفينيا؛

اق ه على اإلتفيوافق مبوجب 21.97مشروع قانون رقم  -4
بني  5094بشأن اخلدمات اجلوية املوقع ابلرابط يف فاتح غشت 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية جتيبويت؛

يوافق مبوجبه على اإلتفاق  72.97مشروع قانون رقم  -5
حول التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة يف اجملال اجلمركي املوقع 

بني حكومة اململكة املغربية  5097ر يف الرابط يف فاتح أكتوب
 .وحكومة روسيا اإلحتادية

يوافق مبوجبه على اتفاق  43.94مشروع قانون رقم  -6
مارس  53التعاون التجاري واإلقتصادي املوقع ابلرابط يف 

بني حكومة اململكة املغربية وجملس وزراء البوسنة  5094
 .واهلرسك

 :ومن جملس املستشارين توصلت الرائسة ب

بتغيري القانون رقم  84.97مشروع قانون رقم  أوال
املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق  39.90

 .التكافل العائلي كما وافق عليه جملس املستشارين

وخبصوص مقرتحات القوانني توصلت الرائسة من فريق العدالة 
 :والتنمية ب

لقانون رقم من ا 2مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم املادة 
مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، كما توصلت  42.00

يتعلق  53.15مبقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 
إبحداث نظام املعاشات لفائدة أعضاء جملس النواب، كما مت 

القاضي بتطبيق  24.11والقانون  42.03تغيريه ابلقانون رقم 
ى أعضاء اجمللس املستشارين تقدم عل 53.15أحكام القانون رقم 

به السادة النواب التوفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، 
نور الدين مضيان رئيس الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 
حممد مبديع رئيس الفريق احلرك وشقران أمام رئيس الفريق 

 .اإلشرتاكي

اليت  ةعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابي
فباير هي   95يناير إىل  51توصل هبا جملس النواب من اتريخ 
 500سؤاال شفواي، ب 941كما يلي توصلت رائسة اجمللس ب 

أسئلة  4جوااب عن األسئلة الكتابية ومت سحب  15سؤاال كتابيا، 
 .شفوية

فيما خيص تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليه يف 
 934مال مبقتضيات املادتني وع 41الفقرة اخلامسة من الفصل 

من النظام الداخلي جمللس النواب وحيث أن السيدات  937و
والسادة النواب التالية أمساؤهم تغيبوا عن اجللسة العامة للمرة الثانية 
خالل هذه الدورة تقرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي احملددة 

وة أمسائهم وذلك بتال 937يف الفقرتني الثانية والرابعة من املادة 
يف اجللسة العامة ونشرها يف اجلريدة الرمسية للبملان والنشرة 
الداخلية للمجلس وموقعه اإللكرتوين، ويتعلق األمر ابلقرار 

 5098يناير  51و92ابلنسبة للمتغيبني للمرة الثانية يف اجللسيت 
ابلسيد النائب احملرتم والسيدة النائبة احملرتمة سورية اهل محاد من 

 للمرة ق التجمع الدستوري، ابلنسبة للقرار الثاين يتعلق ابلغائبنيفري
يناير  8وجلسة  5097دجنب  54و 52الثالثة يف جلسيت 

 934وتطبيقا ألحكام الدستور ومقتضيات املادة  5098
من النظام الداخلي جملس النواب يتعلق األمر ابلسيدة  937و
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عاصرة، شكرا ألصالة واملالنائبة احملرتمة بديعة الفياليل عن فريق ا
 .لكم السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة األمينة، إذا مسحتم ننتقل إىل تناول األسئلة 
الشفهية املدرجة يف جدول أعمالنا اليوم، ونبدأ بقطاع التجهيز 

 7والنقل واللوجيستيك واملاء، نرحب ابلسيد الوزير عندان معاه 
عن احلقوق املنزوعة ملكيتهم لفائدة مشروع  أسئلة، السؤال األول

الطريق السيار للسيدات والسادة النواب والنائبات من الفريق 
 .األصالة املعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات العملية املرجو القيام 
ق السيار نزوعة ملكيتهم للطريهبا لتعويض ذوي احلقوق األراضي امل

 .سطات ومراكش؟ وشكرا الرابط بني

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .اجلواب السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السادة النواب الربملانيني،

لى هاذ جدا عبداية بغيت غري نعطي واحد الفكرة سريعة 
 440خصصنا هلا تقريبا  5097املسألة دايل نزع امللكية، يف 

مليون دايل الدرهم، فيها ما هو خمصص لتنفيذ األحكام وفيها ما 
 5098هو خمصص ألداء التعويض االحتياطي لنزع امللكية، ويف 

مليون درهم غادي  720رفعنا هاذ املبلغ ملليار دايل الدرهم، 

مليون دايل الدرهم  520حكام القضائية وخنصصوها لتنفيذ األ
 .ألداء التعويضات االحتياطية لنزع امللكية

فيما خيص ما تفضلتم به السيد النائب ابلنسبة للمقطع 
دايل السطات صخور الرحامنة مت إيداع املبلغ الكامل املخصص 

مليون دايل  49قطعة أرضية، تقريبا  740لنزع امللكية دايل 
من امللفات، ابلنسبة ملقطع دايل  %10 الدرهم ومتت تسوية

مليون دايل  40قطعة، مبلغ  880صخور الرحامنة مراكش 
من امللفات  %10الدرهم مت إيداعه كامال، ومتت التسوية دايل 

ابستثناء العقارات التابعة للجماعات الساللية، حيث مت حتويل 
د و مليون درهم لفائدة وزارة الداخلية بعد التوقيع على عق 90.4

البيع، الباقي بطبيعة احلال بعض القطاع األرضية اللي فيها 
تعرضات ولكنها على كل حال تشكل نسبة قليلة التسوية دايهلا 

 .رهينة برفع هذه التعرضات، شكرا السيد الرئيس

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

يد الوزير، مثال دايل األراضي اللي ما تعوضوش هنائيا الس
دايل  5قيادة البيكيني إقليم الرحامنة وبلدية بن جرير هاذو 

القيادات اللي ما تعوضوش هنائيا على األراضي دايهلم حلد اآلن 
 .هذا كمثال، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

فية اتعقيب السيد الوزير فيما تبقى من الوقت، تعقيبات إض
 .امسح لنا السيد الوزير، تعقيب إضايف عند فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد عبد اللطيف رشيد

السيد الوزير، إن العدل البطيء ظلم فاحش، عندان إبقليم 
النواصر هناك جمموعة من ذوي احلقوق الذين انتزعت ملكية 
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لدار اأراضيهم لفائدة إجناز الطريق السيار الرابط بني مدينيت 
البيضاء ومراكش وبني مدينيت برشيد وخريبكة لفائدة إجناز الطريق 
السيار، ويتعلق األمر ابجلماعات التالية اجلماعات الساللية، 
العمامرة، العيايسة، العبدسالميني، ولألسف الشديد السيد الوزير 
أن من هؤالء املواطنني من قضى حنبه ومنهم من الزال ينتظر وهو 

لذا نطلب منكم السيد الوزير التدخل قصد حل  .مريف أرذل الع
 .هذه اإلشكالية، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيدة الرئيسة،

حلال ق بطبيعة اأان تنعرف أبن هاذ املوضوع موضوع يؤر 
الساكنة ويؤرق السادة النواب اللي كيتحملو مسؤولية دايل 
التمثيل دايل الساكنة، لكن أان قلت عموما احلاالت اللي تيوقع 
فيها الرتاضي وما تيكونش فيها مشكل الناس كيتخلصو يف 
احلقوق دايهلم، بطبيعة احلال املواطنني عندهم احلق ميشيو للقضاء 

ا اء هاذيك مسطرة تتكون متعلقة ابلقضاء احناللي تيمشي للقض
ملي تيحكم القضاء تنفذو األحكام كل حال ما ميكّناش ما 

 .نفذوش األحكام ألنه ميكن يتحجزان على احلساابت دايلنا

فيما يتعلق ابجلماعات الساللية كاين إشكاالت أقول 
وأكرر ليست مرتبطة بوزارة التجهيز والنقل اللوجيستيك واملاء، 

هاذي قضااي تيوقع فيها تعرضات، تيوقع فيها سوء تفاهم،  ألن
 تيوقع فيها جدال ما بني ذوي احلقوق ملا تتصفى وتتوّقع لنا عقود

البيع احنا تنخلصو، لكن أان أدعو السيد النائب والسيد النائب 
إيال كان عندهم ملفات اللي هي كاينة يعطيوها يل نشوف على  

كن أن أتدخل يف هذا املوضوع، كل حال أان عضو يف احلكومة ومم
 .شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال الثاين يف نفس القطاع عن 
الشبكة الطرقية القروية للسيدات والسادة من نفس الفريق  وضعية

  .فريق األصالة املعاصرة

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيسة،

امل نسائلكم عن وضعية الشبكة الطرقية يف الع الوزير، السيد
 القروي واجلبلي؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

شكرا للسادة النواب على طرح هاذ السؤال، بطبيعة احلال 
مية روية أساسية جدا يف التنيعين غين عن البيان أن الطرق الق

االقتصادية واالجتماعية للساكنة القروية، أنتما تتعرفو أكيد أان 
دايل البامج وطنية  5غري تنذكر هباذ املسألة أننا حلد اآلن دران 

كيلومرت   54000للطرق القروية األول والثاين، اللي خالان نديرو 
درهم، ومت رفع مليار دايل ال 59من الطرق بكلفة إمجالية بلغت 

، كان عندان برانمج آخر اللي هو برانمج %80نسبة الولوج إىل 
كلم هو    5400دايل التأهيل الرتايب اللي كان فيه تقريبا واحد 

كذلك وصالت فيه واحد النسبة دايل اإلجناز مهمة، وكما سبق 
يل وقلت اآلن عندان مشروع كبري اللي كان علن عليه جاللة امللك 

واللي  بيعة احلال تقليص الفوارق اجملالية واإلجتماعية،اللي تيهم بط
مليار دايل الدرهم على مدى سبع سنوات  44غيتخصص لو 
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 520كلم من الطرق القروية،   55000املقبلة واللي غيهم تقريبا 
مليار دايل الدرهم  58منشأة بكلفة إمجالية تقدر تقريبا بواحد 

نة القروية موزعة على مليون نسمة من الساك 4.3غيستافدو منها 
دوار، وغنضيوفو هلا 7761مجاعة و 821إقليم وهتم  74

منشأة فنية  980كلم دايل الطرق القروية املصنفة و  8000
 دايل املليار دايل الدرهم، ألن عندان 8بكلفة إمجالية تقدر ب 

PNR1 - PNR2 لبانت وداب PRDTS  شكرا السيدة
 .الرئيسة، شكرا السادة النواب

 :اجللسةرئيسة  السيدة

 .شكرا، تعقيب للسيد النائب تفضل

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيس،

أان غادي نعرض الشق املتعلق ابألمهية دايل الطرق ال 
من ساكنة العامل القروي رغم البامج األربعة  %30خنتلف، ولكن 

 اللي كاينة كاين إختالالت جوهرية على مستوى احلفاظ على ما
مت إجنازه، حيث هاذ الطريق إيال بغينا نزوروها اآلن كلها أصبحت 
تؤثر سلبا على الولوجية مل تؤثر ابلشكل املرغوب فيه ما كاينش 
دراسة تتقولنا األثر دايهلا اإلجيايب على الوقع دايل الساكنة، أكثر 
من ذلك فهاذ الطرق املنجزة ما بني احلفرة واحلفرة كاينة حفرة، 

 راتش واحد امليزانية دايل الصيانة، وابلتايل هاذ الرصيدمبعىن ما ذّ 
الطرقي دايل كيضيع، الوزارة مطالبة مع ابقي الفرقاء اجلماعات 
الرتابية إىل آخره ابش ميكن، ولكن فاش كنطلو على اجلماعات 
الرتابية دايلنا الغالبية دايهلا اإلمكاانت املادية دايهلا ال تسمح، 

م اتوانت، إقليم اتوانت يف مقدمة جبال وأعطي منوذج هنا إقلي
الريف ابجتاه احلسيمة كاين طرق كلها كتوصل ما بني إقليم وإقليم 
وتتوقف ما عندكمش يف الوزارة رؤية ابش ميكن تكون انسيابية 
التواصل ما بني األقاليم، ما بني اتوانت والشاون نعطيك مجاعة 

ة اعة ودكة مجاعالرتبة مجاعة سيد احلاج احممد مجاعة زابودة مج
متزكانة مجاعة سيدي املخفي، كلها مجاعات اللي جاية يف واحد 
املناطق اللي هي رغم اجملهودات اللي ّدارت ولكن العزلة مازال 
فيها، كيفاش بغينا نتحولو إىل اقتصاد صاعد وجزء من ساكنة 
العامل القروي يف هذا الوطن ال تساهم مبا جيب يف خلق الثروة، يف 

دة من الثروة، يف االستفادة من املشاريع املهيكلة الكبرية االستفا
اللي كاينة يف بالدان يف الواجهة البحرية، وابلتايل خاص يكون 
منظور ميشي يف اإلجتاه دايل املشاريع الكبى املهيكلة نربطوها 

 .بعمق املغرب

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا  ،شكرا
 .السؤال؟ إذن تعقيب تفضل السيد النائب من الفريق احلركي

 :النائب السيد عبد العزيز كوسكوس

السيد الوزير كما تعلمون فإن إجناز الطرق واملسالك  شكرا،
القروية من طرف اجلماعات يفرض عليها اللجوء إىل عقد شراكة 

من القانون املنظم للجماعات، غري  87مع الدولة طبقا للفصل 
املصاحل دايلكم وأخص ابلذكر املديرية اإلقليمية للتجهيز بتازة أن 

ترفض الدخول يف شراكة مع اجلماعات علما أن الدور دايهلا  
عللة ذلك وتقدمي املساعدات التقنية، م كيقتصر فقط على التتبع

بعجزها على توفري املوارد البشرية الالزمة لذلك. وهنا أسائلكم 
ض املعقول أبنه مصاحلكم اخلارجية ترف السيد الوزير واش ترون من

تقدمي هاد املساعدات التقنية للجماعات من أجل إجناز مشاريع 
 .من شأهنا فك العزلة على املواطنني، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد 
 .الوزير



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

6 

جستيك لو السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل وال
 :واملاء

غري واحد املسألة إيال مسحيت يل السيد النائب، الطرق 
القروية، اإلنصاف لبالدان. البانمج األول، الثاين، التأهيل الرتايب 
ودااب عندان برانمج دايل تقليص الفوارق، إي ال مجعنا هاد الشي  

مليار دايل  40حىت ل  22كامل حنا كتكلمو تقريبا على واحد 
 .الدرهم

فيما خيص وزارة التجهيز النقل واللوجيستيك ما كيمكن 
ليناش نتكلمو إال على الطرق املصنفة وأنت تعلم هذا السيد 
النائب، حنا عندان إشكال اللي خصو يتعاجل، هو أننا ملا تنبنيو، 
ألن حنا دران هاد املشاريع دايل الطرق القروية، يفرتض أن اللي 

رتابية ماعات الرتابية، اجلماعة الغيسهر على الصيانة دايهلا هو اجل
خص تكون عندها اإلمكانيات، اللي ميكن تدير وزارة النقل 
واللوجيستيك اآلن هو أهنا متد يد العون فيما يتعلق ابلدراسات 
وفيما يتعلق ابملواكبة التقنية، القضية دايل اآلاثر على هاد الشي، 

تناقش ها، غيجملس النواب اآلن يبدو كان غيديرها غدا ميكن أجل
األثر دايل برانمج الطرق القروية الثاين وظهر يل يعين إمجاال األثر  

 ...كاين ولكن مزاين أن

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد الوزير، السؤال الثالث متعلق ببناء 
الطرق ابملناطق اجلبلية والنائية للسيدات والسادة من الفريق 

 .احلركي، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد السيمو

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، أحيطكم علما على أنه عندان عدة 
مكتسبات كالطرق اجلهوية واإلقليمية والوطنية، الطريق الوطنية 

بني شفشاون والقصر الكبري، تعطل اإلجناز الثاين، املواطن  390
آخر، ما  مملا كيوصل إلقليم شفشاون كيحس على أنه كاين إقلي

 304هواشي يف هاد وطن واحد، كذلك الطريق اإلقليمية 
بوجداين، زاعوزة، موالي عبد السالم بنمشيش، تعدلت مباليري 
ومسحتو فيها اآلن، عدم الصيانة دايهلا. وكذلك مضيق القصر 
الكبري السيد الوزير كما تعلم، القنطرة ملي خالوها اإلسبان، 

نا اللي ذات صبغة وطنية، خصنا حنافظو على املكاسب دايل
ونعملو قطيعة مع املعامل اإلستعمارية، القنطرة ملي خالوها 
اإلسبان وغوتنا عليها مرار السيد الوزير وطرحنا عليك نتمناو 
اتخدها بعني اإلعتبار، وكذلك الشطر الثاين دايل العوامرة، القصر 
الكبري، العرايش، راه كيعرف واحد بطء عدم األشغال، عندكم 

احد املدة معينة دايل إجناز املشروع، كنشوفو حلد اآلن، اإلجناز و 
دايهلا معطل، كنطلبو منكم كذلك اإلسراع ابلوترية دايل هاد 
األشغال، وشوفنا اإلخوان دايلنا كيفاش مها معزولني يف منطقة 
األطلس، عدم إهتمام وزارة النقل والتجهيز هباد الناس، ألن  

نطلبو منكم كذلك تعتنو هبذه كتحمل جزء من املسؤولية، ك
املناطق اجلبلية وشبه اجلبلية ألن هذا راه مشكل السيد الوزير، وما 
نبقاوش نعطيو غري للمناطق اللي هي حضرية، الدار البيضاء 
الكبى، طنجة الكبى، وميناء..، ولكن ملي منشيو للعامل القروي 
 راه ابقي كيحشم غري على وجه سيدان، ابقي ماشي نتفض يف

وجهنا، ولذلك كنطلبو منكم ابش اتخذو بعني االعتبار هاد 
الشرحية من الناس اللي ساكنني يف البادية، اللي ما يهودوشي 
عندان للمدينة يعملو لنا املشاكل، وهلذا كنشوف الوزارة دايلكم 
السيد الوزير غايبة على هاد التتبع وكنطلبو منك ابش ميكن اتخدو 

 .بعني االعتبار

 :يسة اجللسةالسيدة رئ

 .انتهى الوقت، نقطة نظام؟ يف التسيري؟ تفضل
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 :عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام( النائب السيد

ال غري بناء على املالحظة اللي دار السيد الرئيس بووانو 
يف حق االحتاد االشرتاكي، كنالحظو أن السيد النائب ما كملش 

، ألن كاليوم، وبناء عليه سؤالنا غري مقبول ش 50األجل دايل 
نفس املالحظة اللي كان وجه النائب بووانو للفريق االحتاد 
االشرتاكي، كنعاود أنكدها من جديد، وكنت كنتظر من بووانو 

 .يدير نفس املالحظة وما دارهاش، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

اجلواب السيد الوزير، تفضل، جواب السيد الوزير على 
رح طرح السؤال خليو السيد هذا راه سؤال هذا ياله ط .السؤال

الوزير جييب وبعد ذلك غنعطيو التعقيبات اإلضافية إيال امسحتوا 
 .نقطة نظام عند السيد الرئيس، امسح لنا السيد الوزير

 :حممد مبديع رئيس الفريق احلركي )نقطة نظام( النائب السيد

 السيدة الرئيسة،

ما غنبقاوش نسمعو حبال هاذ املالحظات اللي هي  
فزان يف احلقيقة، السيد النائب هو انئب برملاين كامل كتست

العضوية وكامل الشرعية وكيصوت يف اللجن ويف البملان وجنيو 
اليوم انقشو واش عندو احلق يطرح السؤال وال ال، واش كمل 

 عشرين يوم والّ ال، واش ابلغ وال ما ابلغش؟ آش الكالم؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 اذ املالحظة هللا خيليكم السيدشكرا، ال شوف خبصوص ه
النائب هاذ املالحظات اليت تثار يف عمق النظام الداخلي اجلميع 
يعرف أن النظام الداخلي األسئلة اللي كتمشي للحكومة متشي 
أبمساء النواب، والدستور حيدد عشرين يوم شي مرات احلكومة  

 بكتساعد كتمشي األسئلة يف أقل من عشرين يوم، وابلتايل النوا
اللي كيجيو من بعد كيكون ما كانش األمساء دايهلم واردة يف 

األسئلة، ولكن ألننا كنتعاملو مبنطق رؤساء الفرق وهذا فكتدوز 
هاذ املسائل ما كاين الش نبقاو، تفضل السيد الوزير للجواب، 

 .وما يتقلقش السيد الرئيس، تفضل

تيك سالسيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوج
 :واملاء

السيد الرئيسة، أوال بطبيعة احلال السيد النائب انئب 
 ...برملاين من حقو أنه يعبعلى وجهة النظر دايلو

 :السيدة رئيسة اجللسة

خليو السيد الوزير جييب، السيد النائب غري اجلس هللا 
خيليك..، ماشي هباذ األسلوب أان اللي كنرتأس هنا وكنقول للسيد 

 .الكلمة جياوب الوزير اعطيتو

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 .ما زال ما عرفوتوش كاع أش غنقول

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير، تفضل ابجلواب

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

قدمو السيد النائب ماشي  السيد الرئيس أن السؤال اللي
هو السؤال اللي عندي، طيب ما كاين ابس، هاذ الشي السيد 
النائب إيال بغيتيين جناوب عليه طرحوه ليا قول أودي اإلقليم دايل 
القصر ورا جناوك، املسألة الثانية مع ذلك السيد النائب أان استفزين 
يف كالمك شيء بغيت جناوب عليه مرة وحدة، ملا استقلت 

كلم دايل الطرق، اآلن عندان   90000ململكة املغربية كان عندان ا
كلم ملا استقلت اململكة املغربة ما كانش عندان الطريق   28000



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

8 

كلم ملا استقلت اململكة املغربية ما    9800السيار، اآلن عندان 
كانش عندان الطرق السريعة، رجاء هاذ القضية هاذي دايل 

راه غري صحيح بالدان حققت، اإلستعمار وخملفات اإلستعمار 
 22ملا تنتكلمو على الطرق القروية أان تكلمت راه كنتكلمو على 

مليار دايل الدرهم، نسبة الولوجية غتتجاوز هباذ البانمج اللي 
مليار دايل الطرق  44غادي نديرو إن شاء هللا اللي خصصنا لو 

ائب نأغلبها طرق قروية، وعطفا على ذاك الشي اللي قال السيد ال
ابش ما يتطرحناش مشكل ما بني الطرق القروية والطرق املهيكلة 
املصنفة دران احنا واحد البانمج ابش نالقيو هاذ الطرق مع الطرق 
املهيكلة، فإذن هباذ البامج كلها بالدان دارت واحد اجلهد كبري 
جدا واحنا إن شاء هللا غاديني مجيع ما تبقىى غادي نوصلو إن 

ركاء، و ليه بطبيعة احلال بتعاون مع مجيع الفرقاء والششاء هللا نوصل
 .شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

هل من تعقيب إضايف عند؟ تفضل السيد النائب فريق 
 .األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد عبد الغين خمداد

السيد الوزير، الوزارة كتبمج املشاريع وكتدير برامج ولكن 
فيذ فقات البامج راه ما كيتمش التنأمام تعثر املصادقة على الص

ليم دايهلا يف حينها وكمثال الطريق الرابطة بني الغربية والوليدية إبق
سيدي بنور سبق لينا طرحنا فيها سؤالني السيد الوزير، وحلد 
الساعة مل تصادقوا على هذه الصفقة اللي كان فتح األظرفة يف 

ا  وجود، واحن، وحلد الساعة مل خترج إىل حيز ال5097-4شهر 
  كنعرفو هاذ التعثر يف املصادقة وعدم تنفيذ املشاريع يف حينها راه

كيتولد عليه احتقان وغليان داخل املدن املغربية، بغيناكم السيد 
الوزير ابش تعيدو النظر يف هاذ املصادقة على الصفقات واإلسراع 

 .يف املصادقة على الصفقات حىت خترج يف حينها، وشكرا

 :سة اجللسةالسيدة رئي

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير 
 .إيال كان عندكم شي تعقيب

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 5 حالة وال ال هو هاذ القضية دايل التعثر ميكن تكون
 قولكن إيال كان هاذ التعثر ابستمرار إيوا كيفاش دران هلاذ الطر 

بنيناها وقاديناها وكذا، داب إيال كان هذا واحد املوضوع معي غري 
قولو يل، كاينة غري واحد املسألة أان قلتها دائما وتنعاود نقوهلا، 
وكان فيها عطف على السيد النائب فيما يتعلق ابلشراكات، احنا 
دايرين شراكات مع اجلهات، دايرين شراكات مع األقاليم، دايرين 

جلماعات، غري امسح يل، ملي تيكون مشكل عندان شراكات مع ا
واحد العدد دايل احلاالت متعثرة بسبب أن الشركاء ما تيدفعوش 
األقساط دايهلم وهادي راه كاين فيها املخلفات دايل البانمج 
الثاين دايل الطرق القروية والبانمج دايل التأهيل الرتايب وأان مع 

ا  امج سالت تنقول إذذلك فتحت الباب، وخا كاين بعض الب 
كانوا اجلماعات الرتابية مستعدة تتدفع احلصص دايهلا راحنا 

 .مستعدين أننا حنلو هاذ اإلشكاالت، شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن أتهيل وتوسيع 
الطرق اإلقليمية واجلهوية للسيدات والسادة النواب والنائبات فريق 

 .الدستوري، تفضل السيد النائبالتجمع 

 :النائب السيد مصطفى اتضومانت

 شكرا السيدة الرئيسة،

من املالحظ أن حالة بعض الطرق اإلقليمية واجلهوية يف 
عدة أقاليم تطلب تدخال عاجال من طرف وزارتكم السيد الوزير، 
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خاصة األقاليم ذات املساحات الشاسعة مثل إقليم طاطا. لذا 
طرق الوزير عن اسرتاتيجيتكم يف توسيع وأتهيل النسائلكم السيد 

 اإلقليمية واجلهوية ابألقاليم؟

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

ابلنسبة إلقليم طاطا هاذ السنوات األربع اللي مضات 
مليار دايل السنتيم اللي  48، مليون دايل الدرهم 480تقريبا 

مليون دايل الدرهم إذن  524تقريبا  5098عندان مبمج يف 
مليار دايل السنتيم، تقريبا مليار دايل الدرهم يف إقليم  54حوايل 

طاطا فيها البناء والتهيئة، فيها الصيانة وأتهيل الطرق، فيها 
ة وأان يإصالح أضرار الفيضاانت، فيها بناء وصيانة املنشآت الفن

عندي هنا التفاصيل وأان شاكر للسيد النائب ألنه طرح املسألة 
يعين ما يتعلق بطاطا مجيع األمور اللي دارت، بطبيعة احلال أان 
استقبلت بعض املمثلني دايل طاطا هناك بعض األمور غنعاجلوها 
هي إضافات لكن هذا كل تيبني أبنه فهاذ اخلمس سنوات ّدار 

ليم ار دايل الدرهم وهو جهد كبري ابلنسبة إلقجهد تقريبا دايل ملي
 .واحد، شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى اتضومانت

شكراالسيد الوزير على اجلواب دايلكم، ابلفعل اإلقليم 
دايل طاطا استافد يف البامج اللي مرات هاذي سنوات وكنشكر 

لوزارة على اجملهودات اللي كيقومو هبا على املصاحل العاملة اب
الدوام، لكن السيد الوزير أثري انتباهكم أن وضعية الطرق اإلقليمية 

واجلهوية والوطنية ابإلقليم دايل طاطا يف وضعية تستدعي التدخل 
نظرا للشساعة دايل اإلقليم، وهذا ما ينعكس عليها لذا نلتمس 

على بناءها وتقويتها منكم اختاذ اإلجراءات من أجل العمل 
الرابطة بني فم احلصن  905وتوسيعها مثل الطريق اجلهوية 

الرابطة بني التليث وأقيغان  9800وبوزكارن والطريق اإلقليمية 
والطريق الرابطة بني تيزغت ودودرار، والطريق الرابطة بني أيت 
وبّلي وتداكوشت، ابإلضافة السيد الوزير إىل ذلك أن هناك قنطرة 

الرابطة بني طاطا  7ة مؤقتة يف الطريق الوطنية رقم حديدي
، وهذا ما ينعكس على 5093واترودانت واليت مت إنشاءها سنة 

 ..األسعار ابإلقليم حيث مل يسمح للشاحنة

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد 
 .النائب فريق العدالة التنمية

 :محد رشيديالنائب السيد أ

 شكرا السيدة الرئيسة،

لى مشكل الطرق يف املناطق اجلبلية وأتثريه ع السيد الوزير،
 940السياحة، وأخص ابلذكر إقليم إفران الذي يستقبل ما يفوق 

ألف سيارة يوم السبت واألحد خصوصا يف موسم الثلوج حبال 
هاذ املوسوم هذا، بسبب مما خيلق مشاكل كثرية بسبب اإلزدحام 

هيك عن حوادث السري. السيد الوزير، أين هو مشروع الطريق ان
 .بني احلاجب وأزرو؟ وشكرا 94السريع رقم 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزيرشكرا، هناك من تعقيب 
 .عندكم تعقيب يالإ
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السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

اطا توسيع وتقوية دايل الطريق اجلهوية رقم ابلنسبة لط
زد على  9800كلم، وابلنسبة لإلقليمية   944على طول  905

مليون درهم، هذا غيدار يف إطار  28كيلومرت بكلفة دايل   24
 برانمج حماربة الفوارق اجملالية، ابلنسبة هلاديك القنطرة اللي قليت يل

 ال إن شاء هللا يفأان أخذت هبا علما ووعدت أبننا سنجد هلا ح
القريب العاجل، ابلنسبة هلاد القضية دايل التثنية دايل الطريق 
على كل حال هذا األمر طرح علي، اآلن بطبيعة احلال لدينا بعض 

 .األولوايت ولكن هذا أخذان به علما وسنرى إن شاء هللا تعاىل

 :السيدة رئيسة اجللسة

ة األصال شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن فريق
واملعاصرة حول األضرار النامجة عن التساقطات املطرية، تفضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد نور الدين اهلروشي

 شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من قبل 
وزارتكم بغاية التقليص واحلد من األضرار النامجة عن تساقطات 

 .املطرية؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .كان مشكل يف الصوت، تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

هذا واحد املوضوع بطبيعة احلال اللي وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك تعطيه كامل اإلهتمام، عندان مرحلة اإلستعداد 

د العدد كل سنة، بطبيعة احلال فيها واحتتبدى يف شهر يونيو من  
دايل األمور ترتبط بصيانة وإصالح اآلليات، تعبئة املوارد البشرية، 
تنظيم فرق التدخل، عندان مرحلة دايل التدخل أثناء املوسم 
الشتوي، وهذه تتهم بطبيعة احلال فتح املمرات والطرق واملسالك 

 ي، عندان أسطولوإزالة األوحال واألتربة والدعم اللوجيستيك
عززان هذا  5097آلية، وهاد السنة دايل  124مكون من 

مليون دايل  37وحدة بغالف مايل قدره  54األسطول حبوايل 
الدرهم، ودران واحد اجملموعة داألمور اللي مرتبطة ابلتواصل 
واإلرشاد، وآخرها وضع رهن إشارة املواطنني تطبيق دايل 

على مدار الساعة مواقع اللي تيعطي  "Ma route" ""طريقي
 .نقط االنقطاع عن اخلريطة الوطنية، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد النائب للتعقيب

 :النائب السيد نور الدين اهلروشي

السيد الوزير، السبب اللي جعلنا نطرح هذا السؤال، حينما 
ملغرب ني اوجودان جمموعة من الطرق الوطنية اليت تعتب شراي

تنقطع، وكانت توجهات احلكومة ما قبل السابقة، رغم 
اإلمكانيات احملدودة، كانت حترص على أن تبقى هذه الطرق 
مشتغلة، ومن بني هذه الطرق اليت تعتب شرايني واليت انقطعت، 

الرابطة بني ورزازات ومراكش عب مرتفع  1نذكر الطريق الوطين رقم 
ميدلت وإفران، والطريق اإلقليمية  90 تيشكا، والطريق الوطين رقم

ساعة تربط ما بني موالي عبد  53، انقطعت تقريبا 3703
السالم واجلماعات احلمراء إقليم قيادة بين حصني، إقليم تطوان 
عب مرتفع دوار بين ليف وكذلك عب مرتفع دوار تينزا وكذلك 

دمنات وقس على ذلك. ابإلضافة إىل الطرق -طريق أزيالل
ية، هناك طرق جهوية وإقليمية اليت ال تقل أمهية عن الطرق الوطن

الوطنية، وهي بدورها تكون استمرارية الطرق الوطنية، مث هناك 
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بعض املنشآت الفنية والقناطر القدمية واليت كذلك تتعرض 
للفيضاانت، كما أن هذه الفيضاانت تغمر بعض املدن، ومن هنا 

، وكذا األحياء بتطوان أذكر الفياضاانت اليت تتعرض هلا بعض
أعمدة اإلانرة اليت تسببت يف وفاة أحد املستشارين جبماعة تطوان، 
بسبب تقصري شركة التدبري املفوض هلا التطهري السائل، وكذلك 
اجلماعة مقصرة يف مراقبة هذه الشركة والغريب يف األمر مل يتم 

ضي ر إصالح هذه املنشآت الكهرابئية الغري املرتفعة عن السطح األ
اليت غمرهتا األمطار وأدت إىل إتالفها وانقطاع الكهرابء عن 

 .املواطنني وكذا صغر قنوات الصرف الصحي، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

ما  .شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد الوزير
 .عرتفش واش عندك شوية دايل الوقت

ستيك جالسيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللو 
 :واملاء

السيد النائب ما فهمتش هاذ القضية دايل احلكومة ما 
قبل السابقة الطرق ما كانوش تيتقطعو داب والو كيتقطعو، وزارة 
التجهيز والنقل واللوجيستيك هي وزارة النقل واللوجيستيك اجلهد 
اللي ّدار فهاذ السنوات جهد كبري جد واحملاور الطرقية اللي 

مد  هل كلها كنا كنفتحوها على قدم وساق، تعّمرات ابلثلج احل
وابملناسبة هاذي فرصة ترمحو على السائق اللي توىف وهو ميارس 
واجبهم يف إزاحة الثلوج نسأل هللا أن يتغمده برمحته الواسعة، 

وحدة،  54واألسطول أان قلت لك ل تعزز السنة املاضية ب 
 ق إيوا إذنمليون دايل الدرهم ودران هاذ دايل التطبي 37فيها 

شوية دايل األنصاف راه اإلنصاف مزاين على كل حال ألنه يفيد 
بلدان يف أن يزيد إىل األمام، أما هاذيك القضية دايل ما قبل 

 .وهذا غري صحيح cronnométrie السابقة حبال الّ 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل لفريق العدالة والتنمية 
احرتام أرابب املقالع لدفاتر التحمالت وقانون املقالع، عن مدى 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حسن برود

 شكرا السيدة الرئيسة،

يعج الرتاب الوطين مبختلف أنواع املقالع  السيد الوزير،
غري أن نظرة سريعة إىل  57.94يفرتض أن حيكمها قانون املقالع 

ع ا العديد من مستغلي مقالالواقع تبني عدة خروقات يرتكبه
األحجار والرمال والرخام وغريها. خروقات بيئية ومالية ضحيتها 
اإلنسان والبيئة بصفة عامة، فضال عن عدم انعكاس هذه الثروة 
ثروة املقالع إجيااب على أوضاع الساكنة والساكنة اجملاورة والفقرية، 

ليت اجلة الذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات العملية الع
تنوون اختاذها قصد مراقبة املقالع وإلزام مستغليها على احرتام دفاتر 

 التحمالت وقانون املقالع عموما؟

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، جواب السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

لنائب السيد ا شكرا السيد النائب، أوال ابلنسبة للمقالع
 40حتدث على املرحلة احلالية، فيما يتعلق ابملقالع عندان ما قبل 

 5097نونب  40، 5097نونب  40وما بعد  5097نونب 
، 57.94هي اللي خرج فيها املرسوم التطبيقي دايل القانون دايل 

اآلن حنن بصدد تنزيل مقتضيات هاذ القانون، ما كاين ال 
شيء من هذا القبيل، هذا واحد امللف إجراءات عاجلة وال أي 

معقد جدا فيه واحد العدد د ايل اإلشكاالت القانون يف حد 
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ذاتو قفزة نوعية، ألنه نسخ مقتضيات دايل القانون 
واحد العدد املقتضيات على مستوى العماالت  حدث السابق،

واألقاليم واملستوى املركزي ودخل واحد العدد دايل األمور إجبارية 
اللي غتخلي هاذ امللف هذا يكون متابعا بشكل حتيت وما تقنية 

يكونش فيه بطبيعة احلال الريع اللي كان فيه سابقا، شكرا السيدة 
 .الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد لشكر

السيد الوزير شكرا، كالمكم يطمئن وجيعلنا نطمئن إىل 
تنزلوان أقصى العقوابت يف حق من يتالعبون بدفاتر  أنكم سوف

بصفة عامة، غري أن نظرة إىل هذه  57.94التحمالت والقانون 
املقالع ال نعمم هناك مقاوالت مواطنة، نظرة سريعة تبني أبن هناك 
يف احلقيقة فوضى من حيث إحلاق الضرر ابلبيئة وابلصحة 

لكميات  يتم التصريح ابوابلساكنة عموما اجملاورة هلذه املقالع، ال
املستخرجة فعليا التهرب من أداء الواجبات املستحق للجماعات 
احمللية على قلتها لتبقى الساكنة على ضعفها، كذلك السيد الوزير 
فيما خيص دائما هاذ املقالع هناك مقالع تعدت احليز واجملال املعد 

توكا ش هلا إلستخراج القتالع األحجار والرمال أو غريها، منوذج
من املداخيل دايل  %40آيت ابها مسامهات هذه املقالع كلها 

يف إقليم إنزكان  %70اجلماعة، يف حني معمل اإلمسنت لوحده 
آيت ملول عمالة إنزكان آيت ملول يف متسيا حتديدا هناك شركة 

هكتارا من حوهلا أبشجارها  70عمالقة تعدت جمال املقلع لتلتهم 
ر ك موروث البيئي، مطلوب السيد الوزيوابألراضي الفالحية وكذل

 ..أن تعجلوا إبيفاد اللجان للتقصي يف مدى احرتام

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل من تعقيب إضايف 
 .خبصوص هذا السؤال؟ تفضل السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

، هو غري نطمأنك السيد النائب مقتضى القانون دايل ال
يلزم وخيضع مجيع أنواع املقالع للدراسات دايل أتثري  57.94

وهذا  95.04دايل البيئة، إذن غتخضع ملقتضيات دايل القانون 
بطبيعة احلال رتب واحد اجملموعة دايل املستوايت اللي غيكون 

تريتبها  وابت الليفيها هاد الشي اللي قليت دايل ترتيب العق
القضاء، ولكن اآلن كاينة مسطرة واضحة واملتدخلني أصبحوا 

ش ملتدخلني وما كانتواضحني ألن اللي كان من قبل كان كثرة ا
املراقبة وما كانوش خاضعني للمقتضيات دايل إمكانية ال د

الدراسة دايل التأثري على البيئة وإن شاء هللا احنا غادي نبداو يف 
نشوفو هاذ العملية إبذن هللا كيف ستمر إن شاء هللا هاذ الشي وغ

 .وتعاىل

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن وضعية الطرق بعد 
التساقطات الثلجية وفك العزلة عن املناطق املتضررة للسيدات 

 .والسادة النواب من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل

 :السيد يوسف حدهمالنائب 

 السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب،

ما هي التدابري املتخذة ابلنسبة للمناطق احملاصرة من جراء 
 الثلوج؟
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

صل على إثر تو  هاذ بطبيعة احلال أول حاجة كانت تدارت
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ابلنشرات اإلنذارية دايل 

فباير،  95فباير إىل غاية  3مديرية األرصاد اجلوية خاصة ما بني 
هو بطبيعة احلال أصدران بالغات للمواطنني ولكن كاين واحد 
العدد دايل األمور بطبيعة احلال تّدارت اللي كنت تكلمت عليها 

يف السؤال السابق، اإلعداد العادي لكن هاذ السنة هاذي يف يعين 
كلم من الطرق الوطنية واجلهوية   2880تقريبا كانت عندان حوايل 

يف أكادير  23كلم كانت يف اخلميسات و  905واإلقليمية، منها 
كلم اتبعة إلقليم العرائش، مبعىن توسع املدى دايل   59إداوتنان، 

ر ابقي فيها اآلن، مت فتح جل احملاو  الثلوج، إذن هذه كلها اشتغلنا
دايل املقاطع جهوية وإقليمية حنن بصدد فتحها،  7عندان واحد 

وكاين بطبيعة احلال بعض العمليات معقدة حبال هاذيك القضية 
دايل الرحل اللي كانوا يف اجلبال اللي تستلزم بوحدها استلزمت 

 .رئيسةأايم دايل العمل املتواصل، شكرا السيدة ال 3تقريبا 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد يوسف حدهم

كنشكروك على هاذ التوضيحات هاذو وبدوران حىت احنا  
كنواب كنشكرو أطر وأعوان قطاع التجهيز اللي رغم اجملهودات 
اللي كيقومو هبا وخاصة يف يف األقاليم دايل األطلس وخاصة 

بدون إمكانيات بشرية وال آليات جراء  اإلقليم دايل احلاجب
التساقطات الثلجية والرايح القوية األخرية اليت نتج عنها تساقط 

األشجار وانقطاع الكهرابء وكذلك حادثة مميتة يف اإلقليم دايل 
احلاجب، أمام غياب مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

وها حنن   ث هاذ املديريةاللي كنا السيد الوزير كنا كنطالبوها إبحدا
كنطالبوها وسنظل نطالبها حني تنفيذ هذا الطلب، ويف هذا 
السياق نطالب احلكومة جبعل املناطق املتضررة مناطق منكوبة من 
أجل تعويض الساكنة عن ما حلقها من أضرار، شكرا السيد 

 .الوزير

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 نعطي دابشكرا، تعقيب إضايف؟ فريق العدالة والتنمية 
 .للمعارضة أه تفضل..، الفريق العدالة والتنمية وبعده وخا؟ تفضل

 :النائب السيد حممد مرزوق

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

البد يف البداية ابش نشيدو ابجملهودات دايل الفرق دايل 
التدخل إلزاحة الثلوج، ولكن هاد الثلوج طبعا كنعرفو كلنا أبهنا 

السيد  ع استثنائي من حلول استثنائية،استثنائية والبد الكل وض
الوزير اللي كنطالبو به فهاذ السياق هو تدعمو احلظرية دايل 
اآلليات دايل إزاحة الثلوج وابخلصوص يف املناطق اجلبلية 
واملديرايت اجلديدة اللي حتداثت حبال تنغري كنموذج كذلك اللي  

لية تقريبا آكنطالبوبه التوزيع اجلغرايف ابش يتدرس مسبقا ابش كل 
ملناطق التدخل، ونقطة أخرية البد من إيصال األعالف للماشية 

 .قبل فوات األوان، وشكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .تفضل السيد النائب فريق األصالة املعاصرة

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

 تعد ومل السيد الوزير، التغريات املناخية والت أمر واقع
 ا السيد الوزير، ما ميكنش لنا نتعاملو معها حلد اليوماستثناء، وهلذ
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بلجنة اليقظة، أنتما كتهضرو على السيد اللي توىف هللا يرمحو، أان  
كنزيدك أبن السيد عامل شيشاوة راه هزوه كوما هنار اخلميس 
واليوم مازال ما فاقش، يعين ملي كيكون الضغط دايل التعليمات 

انيات، خصنا نفكرو اي إما والضغط دايل الساكنة بدون إمك
هلاد  des marchès-cadre نديرو وكاالت، اي إما نديرو

الناس ابش السنة املقبلة يلقاو ابش يتعاملو، ألن كتعطيو 
التعليمات، هاد الناس ما عندهومش السيد الوزير، املندوب دايل 
التجهيز كيطلع كتعيط لشخص يف األخري، ما عندوش إمكانيات 

 .وشكرا ال مادية ال..،

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب الفريق اإلستقاليل تفضل

 :النائب السيد صاحل أوغبال

بعد التساقطات الثلجية السيد الوزير اللي عمت جمموعة 
معينة من مناطق املغرب، نذكر ليك كمثال إقليم خنيفرة،  
 كنسائلوك السيد الوزير عن التدابري املتخذة ملعاجلة الطرق إبقليم

خنيفرة خاصة الطريق الرابطة بني خنيفرة وعني اللوح، عب أجدير 
وعيون أم الربيع، وللتذكري السيد الوزير، مزاين ترمحو على 

 5األموات، ولكن ما تنساش املغاربة راه ماتو حىت مها راه كاينني 
يف شيشاوة، الزم علينا نرتمحو عليهم كاملني،  9يف احلسيمة و

 .شكرا السيد الوزير

 :لسيدة رئيسة اجللسةا

 .تعقيب السيد الوزير، تفضل

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

نسأل هللا يرمحهم مجيعا، أان تكلمت على السائق اللي 
عندي، يعين وفاء هلاد الناس اللي كان تيشتغلوا يوميا وتينعسو 

ويراعيو  الناس يراعيو هلمساعتني د املكانة يف الليل، واللي خاص 
للظروف دايلوهم، بطبيعة احلال أننا ما يف علميش وإال لكنت 
ترمحت على اجلميع، نسأل هللا عز وجل أن يتغمد اجلميع ابلرمحة 
دايلو. بطبيعة احلال هادي كلكم كتقولو هادي ثلوج استثنائية، 

 ،وحنا تعاملنا معها بشكل استثنائي، بطبيعة احلال هذا الذي وقع
سيكون له ما بعده، ألنه السنوات الفارطة ما كانش عندان هاد 
املقاييس دايل الثلوج، أان تكلمت على بعض األقاليم اللي حىت 
هي دخلت فهاد املادة دايل الثلوج، لكن نعاود، راه أحد النواب 
قال على وزارة التجهيز والنقل، فرق وزارة التجهيز والنقل، وأنتم 

األوىل، أغلب املتدخلني، يعين من وزارة  ترون ذلك يف القناة
التجهيز والنقل، بطبيعة احلال مبعية املتدخلني اآلخرين، لكن حنا 

 .تيوقع على العاتق دايلنا أننا نزحيو هاد الثلوج

مرة أخرى تنقول حنا معنيني ابلطرق املصنفة، ومع ذلك 
كيلومرت اللي هي ليست مصنفة، وحاولت وزارة   487تدخلنا يف 

جهيز والنقل ابإلمكانيات واآلليات اللي عندها، أهنا تدخل الت
فيها، راه أان القضية دايل الرحل اللي تكلمت عليها، ملي تنقول 

د االايم د االشتغال، واضطرران  3د االايم دايل اإلشتغال راه  3
أن أنيت ابآلليات من خمتلف األقاليم، وداك الشي صعيب ألنه 

 ق مصنفة، يصعب حىت اإلشتغالملي ما تتكونش عندك الطري
ليال، تتكون مضطر تشتغل يف النهار ألن ما تتكونش عارف 
بطبيعة احلال شنو غتلقى قدامك. فاحنا إن شاء هللا بطبيعة احلال، 
بعد هذا الذي يقع، نسأل هللا عز وجل أن متر األمور خبري، أكيد 

تبار، عأن جمموعة األمور اللي قالو السادة النواب ستأخذ بعني اال
على مستوى اآلليات، على مستوى التدبري، خاصة يف عالقة 
إزاحة الثلوج ابجلماعات الرتابية، اللي تيدخل ضمن االختصاص 
دايهلا، الطرق الغري املصنفة اللي خاص تعطى هلا اإلمكانيات، 

ة ووزارة التجهيز والنقل مستعدة بطبيعة احلال تعطي املواكبة التقني
 .. بغيت نقولدايهلا. أان كنت غري
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير على تفاعلكم الطيب يف هذه 
اجللسة، ننتقل مباشرة إىل القطاع املوايل، قطاع إعداد الرتاب 
الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة، ألول مرة مع السيد 

ل و لكم التوفيق يف مهامكم، السؤال األ الوزير نرحب بكم ونتمىن
متعلق ابلبناء يف العامل القروي للسيدات والسادة النواب من 

 .اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد احلبيب حسيين

 شكرا السيدة الرئيسة،

ما هي التدابري واإلجراءات اليت تنوون  السيد الوزير،
 .قروي؟ وشكرااختاذها لتبسيط مساطر البناء يف العامل ال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

شكرا السيد النائب احملرتم على طرح هذا املوضوع اهلام 
الذي ينبغي أن نوليه إهتمام خاص، بطبيعة احلال فيما خيص هاد 

قطة كاين اجلوانب القانونية، هناك القانون بضوابطه وإكراهاته الن
الذي جيب أن نقيمه ونعمق التشاور بشأنه لتجويده، مع العلم 
أنه ابلنظر خلصوصية العامل القروي، التشريعات املعمول هبا أجازت 
إمكانية منح استثناءات، هناك حماور أخرى لإلشتغال وبرامج هتتم 

ر عامل القروي كتحديد جمموعة من الراكز والدواويمبسألة البناء يف ال
ري، اليت تعرف ضغطا دميغرافيا وعمرانيا قصد تغطيتها بواثئق التعم

إعطاء انطالقة إلعداد برانمج وطين للتنمية املندجمة للمراكز القروية 
الصاعدة، مضامني البانمج الوطين حملاربة الفوارق اجملالية ابلعامل 

برامج فيها واحد احملور دايل البناء يف العامل  القروي، وهذه كلها

القروي، رمبا كان هناك ضرورة لتجميع مجيع هذه العمليات يف 
إطار واحد البانمج شامل ومتكامل للنهوض بقضية دايل البناء 

 .والسكن يف العامل القروي

أما فيما يهم جمانية التصاميم النموذجية ابلعامل القروي، 
هناك  ييم برانمج املساعدة التقنية واملعمارية،فعلى ضوء نتائج تق

صياغة جديدة هلاد البانمج والتحيني دايلو ليشمل توسيع العرض 
املقدم وتوسيع قاعدة املستفيدين من البانمج، وتعتمد هذه 

 ..الصيغة اجلديدة مقاربة تشاركية تضم

 :السيدة رئيسة اجللسة

لسيدات، ادة اانتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب دايل الس
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد احلبيب حسيين

شكرا السيد الوزير على املعطيات واجملهودات اللي كتنويوا 
اتخذوها، ولكن السيد الوزير، ما معىن ضرورة أن يتوفر املواطن 

آالف مرت ليتمكن من احلصول  90القروي اليوم على مساحة 
م ، السيد الوزير، مظلوم حبكعلى رخصة البناء؟ املواطن القروي

القانون، ختيل معنا، السيد الوزير، اللي ورث ألف مرت أو وال ألفني 
مرت، كذلك السيد  90 مرت وما عندوش ابش أو منني يكمل

الوزير اللي عندو دار قدمية وكيف ما كتعرفوا، السيد الوزير، يف 
ط، وهنا  و هاد الشتا والبد والثلج والديور كلها قدمية مهددة ابلسق

كنلقاو مول الدار، يعين، مستعد وعندو العزمية ابش يويّل يبين 
يهدم ويبين الدار دايلو مبواصفات، يعين، العصرية، ويف هاد احلالة  

مرت،  90.000كنلقاو، كيلقى راسو ما عندوش املساحة دايل 
 90.000لذا السيد الوزير، كنطلبو منكم إزالة املساحة دايل 

مرت، كذلك السيد الوزير،  5000والّ  9000مرت وتقلصوها ل 
 ...نظرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب 
 .إضايف؟ فريق العدالة التنمية، تفضل

 :النائب السيد حممد بوشنتوف

السيد الوزير احملرتم، أهم دعم ينبغي أن يقدم إلنسان العامل 
سكن وتوسيع للحاجة وإصالح عند  القروي هو متكينه من بناء

 ..الضرورة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ...دير الصوت السيد النائب

 :النائب السيد حممد بوشنتوف

أن نشرتط هكتار لبناء سكن أمر جمحف حقا، والنتيجة 
السيد الوزير هي اهلجرة حنو املدن وما يكلفه ذلك للدولة ملواجهة 

 لسيد الوزير لتيسري شروطوالصفيح، آن األوان ا أحزمة الفقر
الكرامة لإلنسان القروي، والتعجيل بتبسيط مساطر البناء 
واإلصالح ومنح تصاميم منوذجية، وهنا كنعطي مثال دايل مجاعة 

 .السوامل الطرفية اللي كنموذج إبقليم برشيد

 :السيدة رئيسة اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير، تفضل، 
 .ائب فريق األصالة واملعاصرةآ السيد الن

 :النائب السيد حممد الربنيشي

شكرا السيد الوزير، ملي وقع التنزيل دايل القانون 
، احلقيقة راه ضيق اخلناق على التعمري بصفة عامة يف 44.95

اجلماعات القروية، ويف ما خيص داب اجلماعات القروية على سبيل 
كيلومرت،   970للي بعيدة املثال إقليم جرسيف، راه كاين البالصة ا

وفيها احلراسة مشددة على أنه اإلنسان ما ميكنش يبين حىت 

للكسيبة دايلو ابش يغطيها، أو يف هاذ الوقت ابلضبط السيد 
الوزير على أنه جيب واحد يعين واحد الوسيلة يف إطار اإلستعجال 
هلذيك الغنم اللي ما صابتش فني تدرك يف الشتاء خاصها العلف، 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

تفضل السيد الوزير، تعقيب إضايف آخر، امسح لينا السيد 
 .الوزير، تفضل الفريق اإلشرتاكي

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

السيد الوزير، اليوم يف الوسط القروي معظم الساكنة  
درهم يف  50كتعيش حتت عتبة الفقر، اللي ما عندهاش ذيك 

 اكنة كتحتاج لواحد السكن بسيط، مااليوم، وابلتايل فهاذ الس
احليوط أو القصب أو  3ابغيا فيال وال قصر وال عمارة، ابغيا 

احلنية، ولكن املساطر املعقدة، غياب واثئق التعمري، غالء 
مصاريف الفواتري والتصاميم كيدفع جمموعة دالعائالت إىل التشرد 

كيوضع هو قانون   44.95السيد الوزير، السيد الوزير، القانون 
الوسط القروي أمام احتقان اجتماعي حقيقي، اليوم كل واحد 
خاصو يتحمل مسؤوليتو فيه، خاص مراجعة هاذ القانون ابش 
الناس يضمنو فني يبقاو يتخبعو السيد الوزير، كون سكن بسيط، 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك من تعقيب 
 .ما كاينش، تفضل السيد الوزير إضايف آخر؟

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

أشاطر هاذ اإلهتمام هباذ النقطة، واآلن كاين واحد 
املسلسل دايل التشاور يف ما خيص جتويد وتليني القانون احلايل، 
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ة دايل واحد العدد االستثناءات، مع العلم أن اآلن كاين إمكاني
من الطلبات دايل  %80هاذ السبت واألحد كنا يف وجدة ومت 

البناء تتم اإلستجابة إليها ابإلجياب، إذن كاين واحد اجملهود كان 
مراعاة واحد العدد دايل اإلكراهات، ولكن يف نفس الوقت أان 

ذن إمتفق أبننا خاصنا نعمقو التشاور يف ما خيص هاذ النقطة، 
نصايبو الصياغة اللي تالئم اإلستجابة إىل حق املواطن القروي يف 

 .السكن الالئق

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، ننتقل إىل السؤال املوايل عن وضع 
خمططات مندجمة لتأهيل املدن للسيدات والسادة الفريق احلركي، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد سعيد التدالوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد 
من أجل أتهيل مدننا وفق املخططات اإلسرتاتيجية املضبوطة، 

 وحماربة السكن الغري الالئق والتهميش؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

ين طالسيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الو 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

يف ما خيص هاذ النقطة خمطط مندمج لتأهيل املدن، يف 
إطار سياسة املدينة لنا تصور واضح وإطار مرجعي، وتعمل الوزارة 
يف إطار تعاقدي وتشاوري من خالل الدعم املايل والتقين على 
وضع مشاريع بنيوية مندجمة ذات الوقع على حتسني وأتهيل 

ملشهد احلضري للمدن، ويف هذا الصدد ابدرت الوزارة يف اعتماد ا
يف حتديد واستهداف نوعية التدخالت، تراعي  مداخل أساسية

البعد اجملايل اإلهتمام ابملناطق ذات الضغط العمراين واليت تعرف 
خصاص يف التجهيزات والبنيات وبلورت خمططات التنمية ودعم 

واتمنصورت وإشرافات اخليايطة  اإلقالع املدن اجلديدة كتامسنا
وإحداث وتنزيل مشاريع تتعلق ابألقطاب احلضرية مثل سيدي 
حيىي زعري وتكاديرت وإسلي وابن بطوطة وراس املاء والعروي 
واللوكوس وهي مشاريع كبى ستساهم يف تطوير املشهد احلضري 
وضبط الدينامية احلضرية املرتتبة عن منو املدن املغربية، كذلك 

ل وتنمية املراكز الصاعدة وخمتلف املخططات والبامج اليت أتهي
وضعتها الوزارة مبعية شركائها حجمها وحمتوها تدل على ما توليه 

 .من عناية خاصة ملواكبة تنمية املدن

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد سعيد التدالوي

ا خيص ن السيد الوزير فيمشكرا السيد الوزير، غري اللي كاي
التصاميم النموذجية ألنه مثال على سبيل املثال تنتكلم على مدن 
حبال اجلماعة القروية دايل الشالالت أو سيدي موسى اجملذوب 

جتزئة سكنية ما بني إدماج  52اللي هي مناطق قروية ولكن فيها 
السكن والعمران واليوم صبحت مدينة، ولكن فيها العامل القروي 
اللي ما كيستافدش وطلبنا كم من مرة التصاميم النموذجية اللي 
تعطى ألن كيما قال سبقين زميلي واحد اللي طارت ليه ألف مرتو 
شنو غيدير؟ ميشي يشري يف الكاراين برّاكة وهنا السياسة دايلكم  
كتشجع مدن الصفيح، فيما خيص أوالد مدن الصفيح ابش 

ما يستافدش، واش  5099وج يفيستافدو كنقولو هلم اليوم اللي تز 
هذاك السيد شكون اللي عطاه شهادة دايل العزوبة والشهادة 
دايل اخلطوبة؟ اإلدارة اللي عطاهتا ليه هي اللي مسؤولة عليه وهي 
اللي خصها تسكنو ماشي اليوم ترفضو فني غيمشي؟ راه مغريب 

مرتو   80واحد وكتعطيه  95عندو األوالد وكتعطيه يف األسرة هبم 
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تعطيه سروال وتقولو فصل منها قميجة، كيف غيدورو هاذ ك
الناس؟ مث العامل القروي ملك دايلو ملكو من اجلدود جلدود وما 
 عندوش احلق يبين فيه، كيف يعقل هذا؟ كيفاش ما بغيتيش وميشي

دااب للكاراين يشري داب براكة ويسكن، أنتما اللي تتشجعو مدن 
ليكم ، السيد الوزير هللا خيالصفيح هباذ السياسة هاذي اخلاوية

نوضو أجيو عندان جلهة الدار البيضاء أجيو ابلضبط عمالة 
احملمدية واجيو نساريوكم ميدانيا ما متشيو شي عند املوظفني 

 ..يكذبو عليكم

  :اجللسة ةالسيدة رئيس

السيد النائب انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل 
 .ضلالسيد النائب الفريق اإلستقاليل تف

 :النائب السيد احلسني بوزحاي

 السيدة الرئيسة،

يق، هننئكم عن الثقة املولوية ونتمىن لكم التوف السيد الوزير،
السيد الوزير مشاريع سياسة املدينة مهمة وما هلا من أتثري على 

واملراكز احلضرية إبقليم طاطا  5093املراكز احلضرية، فمنذ سنة 
فاقية تستغيث بتوقيع هذه اإلتفم حليس، أقا، طاطا، فم زكيد، 

املهمة، نتمىن السيد الوزير اإلسراع يف إخراج هذه اإلتفاقية مبا 
 .ستختلفه من دينامية جديدة داخل اإلقليم، وشكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلي السيدة 
 .الرئيسة

 :النائبة السيدة عائشة لبلق

ميكنا إال نسجلو إجيااب كل اجملهودات اللي بذل  بداية ما
هاذ القطاع احلكومي لتدبري وإلخراج مدن بدون صفيح وأليضا 
حملاربة السكن العشوائي، ولكن احنا كنعرفو أبن هاذ القطاع 

ابلضبط ومدن الصفيح ابلضبط والسكن العشوائي ابلضبط ما  
لى عكتدخلش فيه غري هاذ القطاع فيه متدخلني متعددين و 

رأسهم وزارة الداخلية وعلى رأسهم خصوصا على املستوى احمللي 
وأيضا املنتخبون واملنتخبات على املستوى احمللي، وابلتايل احنا  

 ..كنعرفو أبن هاذ املوضوع دايل مدن بدون صفيح

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

لوطين رتاب االسيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد ال
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

غادي جتي هاد الشي أسئلة أخرى اللي غادي جناوب 
على القضية دايل مدن بدون صفيح واإلجنازات اللي متات، 

التصور املندمج  السؤال اللي كان مطروح كيتعلق ابملسألة دايل
يف إطار  لندفع لتنمية املدن وهنا حاولت نفسر كيفاش نشتغل

االتفاقيات حنو التصور الشامل املندمج لتنمية املدن، والقضية 
دالعامل القروي أان متفق أبن إشكال حقيقي جيب أن نعاجله مبا 
يستحق من متعن، وحقيقة من أولوية ألن املسألة كلنا متفقني أبهنا 

 .مسألة أساسية

 :اجللسة ةالسيدة رئيس

 تو السادةشكرا السؤال املوايل عن اإلعالن..، إيال مسح
النواب، إيال مسحتو، السادة النواب بعض من اهلدوء ايال مسحتو، 
السؤال املوايل عن اإلعالن املعلق لبعض املدن ضمن الئحة مدن 
بدون صفيح، السيدات والسادة النواب والنائبات من فريق العدالة 

 .التنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد العريب بلقايد

 سيدة الرئيسة،شكرا ال
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ا  عرف ويعرف برانمج مدن بدون صفيح تعثر  السيد الوزير،
، مت اإلعالن على عدة مدن أبهنا ستعلن 5003كبريا منذ سنة 

بدون صفيح ولكن ذلك مل حيدث ومل يقع، اشنا هي التدابري، 
السيد الوزير، وأنتم على رأس هاد الوزارة يعين يف هاد األايم 

جل دايلكم والتدابري اليت ستتخذوهنا من أ األخرية؟ أشنا هي الرؤية
 .إزالة العوائق أمام هاد البانمج الطموح يف جمال احلضري؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 ث أريد أن أؤكد على إجيابياتمتاما مع هذا التقييم حي..
النتائج احملققة حىت اآلن يف إطار برانمج مدن بدون صفيح، 
ابلفعل هاد البانمج يشهد وترية إجناز ال أبس هبا، حيث تؤكد 
الوزارة أن جممل أهدافه القضاء على كل أحياء الصفيحية املتواجدة 

مدينة ومركز حضري وهو ما ميثل حسب التحيينات  82ب
مليار، وهكذا  45أسرة وابستثمار تقريبا  300.000ة األخري 

من حتسني ظروف  5097مكن هاد البانمج إىل حدود سنة 
ألف أسرة، وهكذا يكون برانمج مدن  520عيش أزيد من 

 ..الصفيح يف طريقه إىل حتقيق أهدافه

 :السيدة رئيسة اجللسة

إيال مسحيت السيد النائب، السيد الوزير..، السيد 
 ...النائب

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

كان آخرها   %84حيث وصلت حصيلة إجنازه حاليا إىل 
إعالن مدينيت القصر الكبري وسطات مدن بدون صفيح، هذا 

داملدن أخرى بدون صفيح  4وسيتم يف املستقبل القريب إعالن 
داملدن يف  4يعقوب والبوج، والسعي إىل أتهيل  تطوان وموالي

، يف حني سيتم 5098أفق إعالهنا مدن بدون صفيح برسم سنة 
العمل على معاجلة وضعية ما تبقى من املدن املتعاقد بشأهنا يف 

، أعتقد هادي هي املعطيات اللي 5059املدى املتوسط أي قبل 
ض خر يف بعتدل أن كاين هناك تقدم، كاين إكراهات، كاين أت

البامج، ولكن جنتهد ونعمل على التغلب عليها ولتحقيق 
 .5004األهداف املسطرة أصال عند وضع هذا البانمج يف 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضل

 :النائب السيد حممد احلفياين

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 السيد الوزير احملرتم،

السادة النواب احملرتمون والنائبات اإلخوة واألخوات 
 احملرتمات،

السيد الوزير، حقيقة، ال ميكن أن ننكر ما حققه هاد 
البانمج "مدن بدون صفيح" لكن الواقع، السيد الوزير احملرتم، 
هناك مشاكل متعددة يف مدن كثرية، أعلنت أهنا ستكون مدن 

ط قبدون صفيح وال زالت تعيش الصفيح نفسه، وأخص ابلذكر ف
متارة، البيضاء، العرائش، تطوان، هذه املدن مل يعلنها بعد، ، سال

لكن هناك مدن أعلنت أهنا مدن بدون صفيح السيد الوزير احملرتم، 
ولكن واقعها مرير ومرير جدا، وأخص ابلذكر هنا مدينة سيدي 
سليمان الغرب، مدينة سيدي سليمان أعلن على أهنا مدينة بدون 

، لكن امسح يل السيد الوزير نقول 5094ماي  54صفيح يوم 
ليك ال زالت تعيش يف الصفيح، ماشي فقط مدينة بدون صفيح 
أو ال زالت تعيش يف الصفيح، والزال سكان هاذ الباريك السيد 
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الوزير يعانون األمرين يف الصيف، ويف الشتاء، يف الشتاء بني 
األرض،  لاملطرقة والسندان، بني القطرة دايل السما وبني النبع داي

فلكان يف عهد سيدان نوح عليه السالم فار التنور، ال راه تفور 
أمور أخرى غري التنور، السيد الوزير، سيدي سليمان مل تتخلص 
بعد ومدن أخرى من الباريك رغم إعالهنا مدينة بدون صفيح يف 
السنة املاضية، السيد الوزير هذا ليس فقط يف ما يتعلق مبدن بدون 

شاكل أخرى تعاين منها جمموعة من املدن وأخص صفيح، هناك م
 ..ابلذكر منوذج سيدي سليمان، اليت تستفد بعد من سياسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل من تعقيب 
 .إضايف؟ فريق األصالة واملعاصرة بعده فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد عبد احلق الشفيق

سني العقارات وبنك العقارات يكونو فيها هاذ تعطيوان حت
الباريك هاذو وهاذ معاجلة أحياء الصفيح، هنا السيد الوزير 

، إيال رجعنا 8األراضي املسرتجعة كلها تنهبات يف كل كيلومرت 
قطار  37، 8ابجلريدة الرمسية، كان يف الكيلومرت  119للمادة 

ة، ل األمالك املخزنيقطارات، األراضي غري احملفظة داي 5بقاو داب 
اراضي األحباس كلها تنهبات، ما كاينش تضامن حكومي، أنتما 
جيتو على هاذ القطاع وزير جديد، بغينا منكم منهجية جديدة 
يف اإلسرتاتيجية وجتيبو لينا بنك دايل العقارات اللي ميكن لينا 
نسكنو هاذ الناس، ألن ميكن لينا نسكنو هاذ الناس، فهاذ املواطن 

 .رعااي صاحب اجلاللة هاذو

 :السيدة رئيسة اجللسة

ماشي هكذا السيد النائب، تفضل السيد النائب تعقيب 
إضايف عند فريق التجمع الدستوري، إيال امسحتو السيدات 
والسادة النواب هاذ اجللسة عندها قواعد كنحرتموها مجيعا، 

 .تفضل السيد النائب يف تعقيب إضايف

 :زرقالنائب السيد نور الدين األ

شكرا السيد الوزير، راه برانمج مدن بدون صفيح احلصيلة 
إجيابية ما تنكروهاش، ولكن راه مازال البارك، نعطيك مثال سال 
و سهب القايد أنت اي هللا جييت، مرحبا السيد الوزير اللي سبقك 
خدم يف املشروع، ولكن راه والو الناس كنكذبو عليهم، كنقول 

نة ولدو األولد وكبو ومازال هاذ مدن ليهم هاذ السنة هاذ الس
الصفيح، كنتمناو على أنه مبجيئكم حتلو هاذ املعضلة دايل مدن 

 .الصفيح، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير، تفضل

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :ة املدينةوالتعمري واإلسكان وسياس

كون أشرت أو حليت على اإلجيابيات هذا ال يعين أبن ما  
كاينش هناك صعوابت، نذكرها بسرعة رفض بعض األسر 
اإلخنراط يف البانمج املعد الستقباهلم، التزايد الطبيعي لألسر 
القاطنة هبذه األحياء، تفشي ظاهرة تقسيم دور الصفيح، 

القابل  عة، ندرة العقارصعوابت اإلستجابة لطلبات األسر املتفر 
للتعبئة، صعوبة ولوج األسر املعنية للقروض البنكية، إذن كاين 
الصعوابت أكيد، السؤال اللي توصلت به كيتعلق مبدينة تطوان، 

أسرة اللي خاصنا نعاجلوها،  92براكة،  92تطوان مازال متاما 
وعندي التفاصيل دايل السبب دايل هاذ التأخر، واللي غادي 

تدارك دايل هاذ التأخري، كان ذكر دايل واحد العدد دايل يتم ال
املدن األخرى، بطبيعة احلال كل على حدى جيب أن ننكب 
عليها ونشوفو كيفاش نتغلبو على الصعاب، اإلجنازات صعاب 

 .ولكن احنا متشبتني ابألهداف املسطرة أصال
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 :السيدة رئيسة اجللسة

ائي لبناء العشو شكرا، السؤال املوايل حول تنامي وترية ا
ببعض مناطق املغرب للسيدات والسادة من فريق العدالة التنمية، 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد صديقي

 شكرا السيدة الرئيسة،

ريب يف سياق املتغريات اليت عرفها العامل الع السيد الوزير،
ويف سياق احلراك الذي عرفه املغرب عرفت وترية  5099سنة 
العشوائي نشاطا غري مسبوق يف العديد من مناطق املغرب، البناء 

مما أثر سلبا على مجالية املدن واتساقها، ومما يهدد بنقص كبري يف 
التجهيزات األساسية يف ظل عدم احرتام واثئق التعمري املؤطرة هلا، 
بل وغياهبا يف بعض األحيان، مثال أن الرابط مازال ما عندهاش 

ي اإلجراءات، لذا نسائلكم السيد الوزير، تصاميم التهيئة، ما ه
ما هي اإلجراءات اليت تنوون اختاذها للحد من الظاهرة مبا يراعي 
احلق يف السكن الالئق واحملافظة على مجالية املناطق املعنية؟ 

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

لوطين رتاب االسيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد ال
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

شكرا السيد النائب، فعال هذا مشكل شائك ومقلق 
ويتمثل تدخل الوزارة على مستويني، أول احتواء هذه الظاهرة 
بتصحيح إختالالت األحياء العشوائية عن طريق تسوية وضعيتها 

ات ز التعمريية وإدماجها يف النسيج احلضري مع تزويدها ابلتجهي
اقية الضرورية وجتهيزات القرب، مث كاينة نقطة اثنية تبين مقاربة استب

تعتمد على هتيئة عقارية طموحة تستجيب حلاجيات األسر اليت 

تلجأ إىل هذا النوع من البناء، ومتكن من احلد من اتساع رقعة 
 البناء العشوائي، وابلتايل تسهيل عمليات املراقبة للحد من انتشاره

طرف  رهينة مبدى جناعة آليات ووسائل املراقبة املتبعة من اليت تبقى
السلطات احمللية ابعتبارها املسؤولة عن تشديد املراقبة وزجر 

 .املخالفني

ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة أنه مت مؤخرا إصدار دورية 
مشرتكة ما بني وزارة الداخلية ووزارتنا بشأن تفعيل القانون 

بناء، زجر املخالفات يف جمال التعمري والاملتعلق مبراقبة و  44.95
أما خبصوص حصيلة التدخالت على املستوى امليداين فقد عملت 

بشراكة مع  5097-5095هذه الوزارة خالل الفرتة ما بني 
القطاعات املعنية األخرى على بلورة العديد من مشاريع من خالل 

ء اتوقيع اتفاقيات هتم التأهيل احلضري وإعادة هيكلة األحي
الناقصة التجهيز وغري القانونية حيث مهت هذه املشاريع تقريبا 

 .مليار درهم 98ألف أسرة بتكلفة إمجالية دايل  400

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عزيز بنرباهيم

 شكرا السيدة الرئيسة،

واللي  44.95القانون بعد صدور  السيد الوزير احملرتم،
حدد املسؤوليات وجعلها ابألساس يف يد السلطة احمللية والعكس 
اللي كان كيهدف هاذ القانون اللي أنه يقلص من عدد 
املخالفات، يف مفارقة غريبة ازداد هاذ العدد دايل املخالفات 
وخاصة يف جمال دايل البناء العشوائي والبناء والتجزيء السري، 

لقانون وكريّتب عليه عقوابت سالبة للحرية وهاذ اللي كيجرمو ا
البناء العشوائي أو التجزيء السري ظهر بشكل كبري بضواحي 
املدن الكبى وابألساس مثال صارخ مرة أخرى مع مدينة سال 
وعمالة سال الضواحي دايهلا حوايل ألف مسكن اللي عاد حتدث 
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يف غياب و جبماعيت عامر ومجاعة بوقنادل يف غياب دايل السلطة 
دايل العقاب دايل هاذ األمور، وابإلضافة أن يف هاذ ااألجزاء 
فيها أماكن دايل البيع البناء على مرأى ومسمع من السلطة، اليوم 
هاذ العمل كيهدد بتقويض كل البامج دايل التأهيل اللي كانت 

ن أب تصايبت للمدن، وابلتايل واملسؤولية اليوم واضحة أان كنظن
ا تنسق مع الوزارة دايل الداخلية وتبدا يف العقوبة الوزارة خاصه

دايل املسؤولني احلقيقيني وهم اجملزؤون السريون والذين يبمون 
العقود الغري القانونية وكذلك من يتواطأ معهم من رجال السلطة 

 .وغريهم، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف خبصوص هاد السؤال؟ ما  
 .فضل السيد الوزيركاينش ت

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

 ..أقول أبن متافقني أبن هاد الظاهرة

 :السيدة رئيسة اجللسة

السيد الوزير تساال لك الوقت، معذرة ما كاينش الوقت، 
ات والسادة للسيد سؤال متعلق ابلشباك الوحيد يف جمال التعمري

النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد رشيد الفايق

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير احملرتم، املالحظ أن الشباك الوحيد يف جمال 
التعمري مل يقدم أي جديد فيما خيص تبسيط املساطر، بل العكس 

نسائلكم عن التدابري واإلجراءات اليت  ساهم يف تعقدها، لذا
 اختذهتا وزارتكم من أجل تفعيل أمثل هلذه الشبابيك؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

م ط تسليهاد الورشة دايل إصالح املنظومات شكل وشرو 
 الواثئق املتعلقة ابلتعمري والتجزائت العقارية واجملموعات السكنية
وتقسيم العقارات هي أحد أولوايت احلكومة ملواكبة اجملهودات 
املبذولة لتحسني مناخ األعمال، مت إصدار املرسوم القاضي 
ابملوافقة على ضابط البناء العام وضمن هاد املرسوم مسألة 

وهذه مسألة مهمة، قد مكن استصدار ضابط الشبابيك الوحيدة، 
من حتسني الرتتيب العاملي للمغرب دوين  5094البناء العام سنة 

إىل الرتبة  84بيزنيس خبصوص املؤشر منح رخص البناء من املرتبة 
، إذن التقدم حقيقي هذا ال يعين أبن ما كاينش 5097سنة  98

ا يف يل احنبعض احلاالت دايل البطء ودايل اإلختالل، وابلتا
مراقبة مستمرة دايل أداء هاد الشبابيك لتجويد وحتسني األداء 
دايهلا، ولكن ابلتأكيد فيما خيص هاد املؤشر دايل منح رخص 
البناء كاين تقدم كبري اللي اعتبان واحد املقاربة وواحد التقييم 
مشويل، يبقى معاجلة بعض اإلختالالت يف بعض احلاالت عن 

 .تقييم املستمر والتجويد املستمرطريق املراقبة وال

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، إيال امسحوا السادة والسيدات النواب 
ابلتزام أماكنهم، إيال امسحتوا، تفضل السيد النائب تعقيب، إيال 
امسحتوا ألن ملي كيكون اهلضرة كيكون التشويش راه ما  

 .كنسمعوش مزاين، تفضل السيد النائب
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 :ئب السيد رشيد الفايقالنا

شكرا على جوابكم السيد الوزير، ألن بعض اإلختالالت 
تشوب هاد املرسوم الشباك الوحيد، نذكر منها أوال هاد القانون 
مل ينص على من يرتأس اجللسة مما خيلف فوضى يف تنظيم 

ألف نسمة  20ابلنسبة للجماعات اليت تقل أقل من  االجتماع،
كونش اللجنة اإلقليمية ألنه ما نشركوش مفروض عليها أهنا ما ت

النسابة ابمللفات، نشفوا اجلماعات اللي هي كتعطي أكثر 
ألف نسمة ما كتباعش حىت  900ملفات، كنشوفوا مجاعة فيها 

ألف كتباع  40ملف يف السنة وكنشوفوا مجاعة أقل من  900
ملف للسنة، أما املشكل اآلخر اللي هو ملفات حتت  700

اإلداري فهو غري ماشي ميشي امللف للسلم اإلداري إشراف السلم 
واملادة  90فكيضيع ما يفوت شهر واحنا نشوفوا القانون املادة 

يوم للعمالة  92أايم للجماعة و 4كيحدد   353من القانون  94
أايم ابش جناوبو املواطن هاد املواطن الضعيف اللي مشات  4و

ي امة الكبى هشهرين غري يف السلم اإلداري، اثلثا وهي الط
دايل  2الوكاالت احلضرية حنن نرى أنه يف األمم املتحدة كاين 

 ..حق فيتو

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، إيال امسحتوا السادة 
النواب والنائبات، هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا السؤال؟ 

 .تفضل فريق األصالة واملعاصرة

 :نعطيةالنائب السيد حممد ب

 شكرا السيدة الرئيسة،

ة حتدث الشباك الوحيد من أجل تسريع بوتري  السيد الوزير،
الرتخيص، السيد الوزير كان واحد الشباك وحيد يف مدينة سال  
كان منوذجي إدارة وبناية وإىل آخره وطلبنا من السيد الوزير 
السابق وزير إعداد الرتاب الوطين ابلزايرة دايلو ومشى لو، مؤخرا 

السيد الوزير إضافة هلذيك اللجنة واحد العنصر آخر هو املكتب 
 ..دايل املطارات، هاذ مكتب املطارات اللي وىل جديد عرقل

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، تفضل السيد الوزير يف 
 .تعقيب

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :واإلسكان وسياسة املدينة والتعمري

شكرا على هاذ التنبيهات وعلى هاذ املالحظات، واحنا 
بطبيعة احلال منفتيحني على هاذ املالحظات لتجويد املسألة دايل 
الشباك الوحيد وحتسني األداء دايلو مع وهاذ الشي ما ميكن لو 

 .شي يغطي أبن إمجاال كاين تقدم أو كاين حتسن

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال املوايل عن تقدم برانمج مدن بدون صفيح، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق األصالة املعاصرة، تفضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد عادل البيطار

 شكرا السيد الرئيسة،

نعود جمددا هلاذ املوضوع الذي استأثر إبهتمام الرأي العام 
 .حلبانمج الوطين مدن بدون صفيالوطين املتعلق مبدى تقدم ا

 :السيدة رئيسة اجللسة

تفضل السيد الوزير، جواب، سؤال فريق األصالة واملعاصرة 
 .حول برانمج مدن بدون صفيح
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السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ا اللي توصلت هب أعطيت املعطيات اإلمجالية، أان السؤال
لدار يتعلق ابملسألة ابلدار البيضاء، يتعلق ابلدار البيضاء، ابلنسبة ل

 :املراحل 4، 5004البيضاء عرف البانمج اللي انطلق يف 

املرحلة األوىل إعطاء األولوية إىل بعض التجمعات 
الصفيحية الكبى ذات البعد التارخيي ابملدينة مثل كاراين ابشكو،  

ل، ابن مسيك، الزرابة، سيدي مومن، وخبصوص كاراين سنطرا
حصيلة املنجزات اخلاصة هبذه املرحلة فقد جتاوزت نسبة الرتحيل 

رحلة الثانية امل ومل يتبقى سوى بعض اجليوب الصفيحية؛ 14%
مشروع سكين، إبعادة إسكان وإيواء حوايل  94ويتعلق ببجمة 

 94مشروع من أصل  95أسرة، ضروري التذكري أبن  57.400
 انتهت أشغال التجهيز؛

واآلن يف مرحلة اثلثة هتم معاجلة جيوب صفيحية متبقية 
ولتيسري إجناز أهداف هذه  ألف أسرة، 95ويتعلق األمر بنحو 

 :املرحلة هناك عدة إجراءات

  إحداث جلنة جهوية وجلن حملية ملواكبة ومراقبة أشغال
 التجهيز والبناء؛

 خمتلف مراحل  إحداث شباك واحد ملواكبة األسر عب
 البناء الذايت؛

 منح القروض وتبسيط مساطر الرتخيص؛ 

  إشراك السكان املعنيني وهذه مسألة أمهية وممثليهم يف
عملية القرعة والرتحيل، وعندان أمال ابش البانمج كل سنة يسايل 

 .5059قبل 

 :لسيدة رئيسة اجللسةا

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :عادل البيطارالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، أان أتساءل حول مدى مصداقية هاذ األرقام 
من دور  %18خاصة ابلنسبة للرقم اللي حتدثو عليه دايل 

الصفيح اللي مت الرتحيل دايل مبدينة الدار البيضاء، ومعنا هنا 
جمموعة من النواب من خمتلف الفرق، أظن أن هذا الرقم غري 

ح رمبا يتعلق األمر بنوااي حسنة، أمتىن ذلك، وأمتىن احلقيقة صحي
أن يبلغ هاذ الرقم ألنه كيف كتعرفو السيد الوزير مدينة الدار 

ألف دور  18البيضاء كان تشكل عند انطالق البانمج الوطين 
من  %42ألف يعين  545الصفيح ابلدار البيضاء من أصل 

نا السيد لدار البيضاء، وهدور الصفيح يف املغرب كانت متمركزة اب
الوزير أتساءل معكم حول الرقم الذي تقدمتم به، وأتساءل حول 
مدى جدية هاذ البامج املواكبة ألنه كنالحظو أبن غياب املواكبة 
 اإلجتماعية والتقنية ملدن الصفيح، وكذلك كاين مشكل دايل

اجليوب يف بعض املقاطعات أخص ابلذكر احلي احلسين وسيدي 
وخاصة عني السبع احلي احملمدي، يعين، إذا استثنينا كاراين مومن 

سنطرال فمقاطعة عني السبع تعتب من أكب املقاطعات يف املغرب 
اللي كتحتوي على دور الصفيح، منها دوار بّيه، سيدي عبد هللا 

تج الناس كتح واللي يف هاد الوقت هذا ودوار حسيبو، بلحاج
ه يتم بطريقة دميقراطية حيث أن على عدم استفادة دايهلا، يعين،

ترحيلهم ملنطاق حضرية بعيدة تنعدم فيها، يعين، املرافق 
واملواصالت والظروف العيش اليومي، وابلتايل يكون هناك عزوف 

 ...أو رفض دايل هاد الناس ابش

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا جزيال، تعقيب إضايف؟ 
 .ئب، فريق العدالة التنميةتفضل السيد النا
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 :النائب السيد حممد احلمداوي

 شكرا السيد الرئيسة،

بدوري كنتمىن لكم التوفيق يف هاد املهمة  السيد الوزير،
اجلديدة وخاصة احرتام اآلجال احملددة لألحياء الصفيحية، ملي  
كيتخبو وكيتم اإلحصاء دايهلم، كنتمىن بتنسيق مع الشركاء 

أسرة  9000از يف الوقت احملدد، وإال إيال كانت دايلكم يتم اإلجن
، وعندان اآلن 4000وكيوليو  5000اللي غتستفد راه كيوليو 

بعض األحياء الصفيحية يف مدينة العرائش من أقدمها، كاين 
 40و 20الناس اللي خلقوا يف احلي الصفيحي واليوم راه عندهم و

مها كيتسناو سنة و  20سنة، جنان ابشا، جنان بيضاوة، أكثر من 
هاد الشعارات دايل مدن بدون صفيح، فإيال تعطات األولوية يف 

 .اإلجناز واحرتام اآلجال غادي تتوفقوا إن شاء هللا، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير، 
 .تفضل

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

فقط للتأكيد أبن هاد البانمج، على كل حال، اإلجناز 
دايلو معقد، كاين إكراهات، كاين تقدم، كاين اجتهاد، متت 
اإلاثرة دايل واحد العدد داحلاالت، كل وحدة تستحق نوقفو 

مدن اللي يف  82عليها وانقشوها بعمق يف أفق حقيقة مجيع هاد 
، إذن خصنا 5059ج مت اإلعالن مدن بدون صفيح قبل البانم

 .ال بد تعميق التشاور، حالة حبالة لنتقدم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال املوايل متعلق ابحرتام دفاتر التحمالت املتعلقة 
ابلتجزائت والتجمعات السكنية للسيدات والسادة النواب من 

 ...الفريق اإلشرتاكي، الصوت إيال مسحتو

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

السيد الوزير، شنا هي التدابري الالزم اختاذها من لدن 
وزارتكم فيما خيص احرتام دفاتر التحمالت املتعلقة ابلتجزائت 

 .السكنية؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

أوال من الضروري التأكيد أبنه مت اإلشتغال على مستوى 
دفاتر التحمالت حىت تكون هذه الدفاتر مطابقة لشبكة معيارية 
مضبوطة إلجناز املرافق الضرورية ابلتجزائت واجملموعات السكنية، 

 ...إذن كان عمل مهم ولكن هي دفاتر التحمالت ما

 :ئيسة اجللسةالسيدة ر 

إيال مسحيت السيد الوزير، شوية الصوت ألن ما  
 ...كيسمعوش

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

إيال دفاتر التحمالت ما متش االحرتام دايهلا هذا إشكال، 
جمال  خالفات يفمتعلق مبراقبة وزجر امل 44.95هناك القانون رقم 

التعمري والبناء الذي جاء لتجاوز اإلختالالت والنقائص، وقد 
مقتضيات تنظيمية لتفعيل هذه  1أحال هذا القانون على 

املقتضيات تعمل هذه الوزارة على إعداد مشاريع النصوص 
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التطبيقية، من بينها، وهادي مسألة مهمة، مشروع منوذج دفرت 
 املتعلق به الذي يبقى اهلدف من الورش ومشروع القرار الوزاري

خالله اإلرتقاء مبكانة املهنيني املتدخلني يف الورش والوقوف على 
إختالالت وعدم احرتام دفاتر التحمالت خالل الورش، وهو 
األمر الذي من شأنه أن يساهم يف أتطري فعل البناء داخل 

ئني ز التجزائت واجملموعات السكنية، مبا فيه الوفاء ابلتزامات اجمل
على مستوى ختصيص املساحات اخلضراء الضرورية واملرافق اليت 

 ...حتتاجها الساكنة على مستوى هذه

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

هو أن هاد الناس اللي كيكونوا يعين كيبيعوا هاد املواطن 
فيه   ين هاد السكن وكيأدي الغايل والنفيسيف حد ذاته ماللي كيقت

كيبيعوا له تصاميم ومهية وهذا هو اخلطري، احنا أمام مشهد سكين 
يف املغرب ابإلضافة للصفيح فيه علب إمسنتية تفتقد ألبسط 
مقومات السكن الالئق والعيش الكرمي ما تيثمنش كرامة املواطن 

ومية ألنه ما كاينش مساحات خضراء، ما كاينش مرافق عم
شكون اللي مسؤول إال تبعنا هاد دفاتر التحمالت وهاد التدابري 
وهادشي والتفعيل دايهلا ألن املشكل دايلنا هو التفعيل إذن من 
املسؤول؟ واش وزارتكم؟ واش متدخلني آخرين؟ واش وزارة 
الداخلية؟ فينا هي املراقبة؟ فني هو التتبع؟ إذن راه كنضحكوا على 

 تخفوا بذكاءهم، السكن ابلنسبة هلم راه قبذقون املغاربة وكناس
احلياة، عارف اشنا هو التمثل عند املغاربة يف السكن واحلصول 
على سكن؟ راه الفوارق اإلجتماعية كتبان بشكل صارخ يف 
السكن، ما معىن أن هناك مناطق عندها مساحات خضراء 
وعندها جرادي وعندها مرافق ومساحات أخرى أوسكن آخر 

 ..هذه ينتفي فيه

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف خبصوص هاد السؤال؟ فريق 
 .العدالة التنمية

 :النائبة السيدة مرمية بومجعة

هناك أكثر من ذلك إذن ببناء جممعات سكنية إجتماعية 
يف غياب دفرت التحمالت مؤشر عليه من طرف الوكالة وغري حمدد 

ناك كذلك عدم احرتام آجال اللتزامات صاحب املشروع، كما ه
سنوات واليت وصلت إىل بعض اجملمعات  2إجنازها احملددة يف 

سنة كاجملمع السكين اإلجتماعي  97السكنية اإلجتماعية إىل 
، براس السقاية أبصيلة ومثيله ابجلبل الكبري بطنجة، 9السعادة 

مما اضطر املستفيدين من استغالل بناايت دون استكمال 
ساسية وأشغال التجهيز من ماء وكهرابء وصرف التجهيزات األ

 .صحي

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد الوزير 
 .تفضل عندك شوية دالوقت، تفضل

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة

ر إطار قانوين ملراقبة احرتام دفات فقط ألقول أبن هناك كان
التحمالت، ولكن هناك قانون جديد لتجاوز واحد العدد 
داإلختالالت، ومن أولوية األولوايت نفعلوا هاد القانون أساسا 
فيما خيص املراقبة املستمرة ودفرت الورش اللي غادي ميكن حيدد 

حد ااملسؤولية دايل كل واحد وتتبع األشغال ورمبا الوقوف على و 
العدد داإلختالالت إابن إجناز الورش بشكل استباقي وما 

 .انتاظروش حىت للنهاية
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم على مسامهتكم يف هذه 
اجللسة، وننتقل مباشرة إىل القطاع املوايل املكلف ابلشؤون العامة 

ألول سؤال اواحلكامة نرحب ابلسيد الوزير عندك مخس أسئلة، ال
حول إرجاع مبالغ الدعم املخصص للسكر من املصدرين 
للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد رمضان بوعشرة

 شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير، يستفيد مصدرو مادة السكر املصنع من 
رجاع ارتكم العمل على إالفارق يف السعر، سؤالنا كيف ميكن لوز 

 املبالغ املخصصة للسكر من املصدرين لفائدة صندوق املقاصة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

غري كيف ميكن شكرا السيد النائب احملرتم، ماشي 
اسرتجاع، احنا كنسرتجعوا الفلوس، كاين حصة دايل ممكن 

ألف طن دايل السكر الصايف، هذا  20استرياد يف حدود 
السقف، وكاين الشركة دايل اللي كتكرر السكر تتصفيه، هذه 

 .ملي كتستورد السكر اخلام ما كتأديش الواجبات اجلمركية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .يد الوزير، الصوتشوية دالصوت الس

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

 .إيوا كبوا هاد الشي دايلكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

حىت انت قرب، قرب شوية للميكرو، قرب شوية، ال بد 
 .ما تصب غري احنا اللي نصبوا حىت انت

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

أما املستورد عنده داك اإلسترياد كنقارنوه يف شحال أدى 
يف الواجبات اجلمركية كيسرتجعها وكيسرتجع القيمة املضافة دايل 
داك العمل اللي قام به ابش يصدر، إذن الدولة كتسرتجع هاد 

لوس، ابغيني انس كثر يصدروا إذن خصنا نسهلوا من املساطر الف
ورمبا نرفعوا من داك السقف، وىل نلقاوا حلول أخرى ابش الناس 
يستثمروا يف هاد اجملال ابش نبداو نكونوا مصدرين دالسكر راه 
املغرب ممكن يكرر يصفي السكر بواحد القيمة قل من األوروبيني، 

  افسية مع اآلخره، إذن الفلوس اآلنإذن ممكن تكون عندان قدرة تن
 .شي قليلال كنسرتجعوهم ولكن داك

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب من الفريق احملرتم السيد النائب

 :النائب السيد حممد خيي

شكرا السيد الوزير، يف احلقيقة أان سعيد هباد اجلواب 
 :العتبارين

معنا أن السي الداودي بعدا راه ملتازم  :االعتبار األول
ابحلضور وكيجي للبملان جياوب املشكلة عندان يف وزراء راه ما  
كيجيوش، كاين وزراء اللي ما جاوش وال مرة واحدة طيلة أربعة 
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أشهر هو عمر الدورة اخلريفية دايل البملان إال يف مناقشة قانون 
املالية كاين وزراء آخرين جاو منذ تعيني حكومة الدكتور سعد 

اوا مرة واحدة مبعىن أن احنا أمام وزراء كبار فوق الدين العثماين ج
 .املساءلة للبملان وهذا إشكال حقيقي

السيد الوزير احنا بطبيعة احلال ثران هاد  :األمر الثاين
املوضوع من منطق املسامهة يف حتسني استهداف و حتسني حكامة 

ن مدايل املقاصة اآلن كتقولوا أبنه راه املبالغ اللي يتم اسرتجاعها 
املصدرين دايل السكر ضعيفة األصل هو أنه يتم اسرتجاع كل 
مبالغ الدعم املوجهة للسكر ألن الدعم املوجه للسكر هو لدعم 
الفئات املعوزة على أعلم أنه فقط يتم اسرتجاع ألف درهم عن كل 

درهم للطن اللي هو  3200طن يتم تصديره من أصل حوايل 
مندد هاد اإلجراء ليشمل  الدعم املوجه للسكر، أيضا ميكن أن 

كل الشركات اليت تستعمل مواد أولية يدخل السكر ضمن 
تركيبتها بطبيعة احلال الشركات دايل املشروابت الغازية وال د 
احللوايت وال العصائر وال املشروابت احملالة وغريها ألن األصل 

 .هو أنه صندوق املقاصة وجد لكي يدعم الفئات املعوزة

ننا نذكر بضرورة أن يستفيد الفئات اهلشة اي ريت أ :اثلثا
 ..من اهلوامش اليت مت رحبها من إصالح صندوق املقاصة الذي

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضايف 
 .خبصوص هذا السؤال؟ تفضل السيد الوزير

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :ابلشؤون العامة واحلكامةاملكلفة 

شكرا، غري كن هاين املدية غادي ترجع جلهة الفقراء، راه 
الساقية مهرسة دروك املدية ما عارفينش املدية ؟ راه املدية مبادير 
جايب الساقية فيها املاء واليين راه دوروه لشي جهة أخرى خاصنا 

ما  ةنقادوا املدية متشي للفقراء، هاد الشي دايل صندوق املقاص
 .منشيوا إن شاء هللا من هاد احلكومة حىت نقادوا هاد الشي

 :السيدة رئيسة اجللسة

السؤال املوايل متعلق ابرتفاع أسعار احملروقات يف األسواق 
السيدات والسادة النواب من الفريق اإلشرتاكي تفضل السيدة 

 .النائبة، بعض اهلدوء

 :النائبة السيدة فتيحة سداس

 يسة،شكرا السيدة الرئ

السيد الوزير احملرتم، عرف املغرب يف املدة األخرية ارتفاع  
 كبري دايل احملروقات يف املغرب اإرتفاع كبري دايل احملروقات يعين

ليصانص والكزوال، أسائلكم السيد الوزير حول التدابري املستعجلة 
 اللي غتقوموا هبا تقوم هبا احلكومة من أجل ضبط وتنظيم أسعار

 .ملغرب؟ وشكرااحملروقات اب

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

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

شكرا، أوال احلكومة راه كتقوم ابلواجب دايهلا يف هاد 
الظروف، إن شاء هللا، وخاصنا خناطبو نقولو للمغاربة املعقول، 

للي ما كتنتجش البرتول واللي ما كتدعموش، أان كنطالب الدول ا
جنيبو يل دولة وحدة، قلبنا ما زال ما لقيناش حىت دولة وحدة اللي 
فيهاش الدعم وما كتنتجش اقل من املغرب، غتقول يل فرنسا غنية، 

درهم  59نعم غنية، ولكن راه يف ابريس كاين البالصة دايل 
ماشي  lisbon، 59.91حىت ل  93.85لّيرتو، كاين بني 

، الدول اللي 93حىت ل  97دولة غنية بزاف كاين اسيدي بني 
ن ما كتنتجش البرتول، البرتول فيها غايل وكاين فيها الضرائب زايدي



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

29 

مها الضرائب بزاف علينا احنا هادشي ابش غايل يف فرنسا، ألن  
كاين الضرائب أكثر منا حنااي، ولكن أان نقولو الدولة، احلكومة 

 .امياش ابلواجب دايهلا، احلكومة قامية ابلواجب دايهلاما ق

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة، تفضلي

 :النائبة السيدة فتيحة سداس

السيد الوزير، ال أحد يشك أن احلكومة تقوم بواجبها، 
هادي مسألة ال جمال للمزايدة فيها النقل، احنا فقط طرحت 

روقات ات واملواطنني على أسباب ارتفاع احملأسئلة كثرية عند املواطن
عندان يف املغرب، وكيقول كاين اللي ربطها بتعومي الدرهم، كيقول 
أبنه الدوالر طلع والدرهم نزل، كاينة جمموعة دايل األشياء اللي، 
هذا ابإلضافة إىل أن هاد املسألة هادي تتعلق أيضا القدرة الشرائية 

الوزير دوران أن نسأل ودور احلكومة املواطنات املواطنني، والسيد 
، أن تنري البملانيني والبملانيات وأيضا أن تنري املواطنات واملواطنني

 .وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

باّليت نشوف ايك ما كاين شي تعقيب إضايف، ما كاينش، 
أه كاين فريق األصالة املعاصرة، تفضلي السيدة النائبة، ما 

 .الشديد، تفضل السيد الوزير عندكمش الوقت لألسف

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

بعض املعطيات ما بغيت نعطيها يف األول، عمان 
 95درهم، دكار السينغال  99.44ليصانص ألن الدايزال ممنوع 

نا افسة اللي خصدرهم، ودايلنا، إذن كنقولو اآلن املشكل هو املن
 ..حنرصو عليها

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد الوزير، شكرا، السؤال املوايل حول دعم 
القدرة الشرائية لساكنة املناطق اجلبلية للسيدات والسادة احملرتمني 

 .من فريق األصالة املعاصرة، تفضل

 :النائب السيد هشام صابري

قضي منوذج تنموي وطين ي السيد الوزير، يف انتظار بلورة
إبحقاق العدالة اجملالية عب خلق مناخ حقيقي للتنمية ابملناطق 
اجلبلية، نسائلكم ما الذي قدمته احلكومة للمناطق اجلبلية؟ هاته 
الساكنة استبشرت خريا، من خالل خطاب صاحب اجلاللة الذي 
شدد على دور الدولة والنخب السياسية من أجل التخفيف من 

سكان املناطق اجلبلية، لكنها من جهة أخرى اكتوت بنريان  معاانة
 عدم جناعة سياستكم اليت نعتبها يف فريق األصالة املعاصرة سياسة

إقصائية وسياسة الشعبية، وهو ما يتأكد من خالل تصريح السيد 
رئيس احلكومة الذي اكتفى ابلقول أنه يتابع أوضاع املواطنني يف 

ات ثلجية، وهنا أيضا ال بد أن املناطق اليت تعرف تساقط
أستحضر صرختكم يف جبال بين مالل خاصة يف دائرة ماكاس 
وتيحونة إابن اإلنتخاابت، إابن احلملة اإلنتخابية اليت قلتم فيها 
للمواطنني أنه مبجرد بقائهم قاطنني بتلك املناطق، فيجب على 
الدولة أن متنح ألف درهم لكل واحد منهم، لكل فرد، ما مدى 

لتزامكم السيد الوزير برتمجة كالمكم على أرض الواقع منذ اعتالء ا
حكومتكم أم هي جمرد فقاعات انتخابية تنتهي إبعالن نتائج 
اإلنتخاابت؟ ما مصري ضريبة التضامن اليت فرضتموها قسرا على 
املواطنني، وعلى املوظفني وعلى التجار وعلى الشركات؟ ومل نر 

اطق اجلبلية من خالل عب دعم منها أي تضامن مع سكان املن
قدرهتم الشرائية؟ ما مصري صندوق التضامن بني اجلهات الذي مل 

اليوم أي نشاط وال أي عمل وال أي مساعدة أو  يعرف إىل حد
دعم للقدرة الشرائية لسكان اجلبال؟ مع مصري كل الصناديق اليت 
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 لتعج ابملاليري وإن مل تقم بدعم القدرة الشرائية لسكان اجلبا
 املناطق اجلبلية كأولوية؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزير

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

أان كنتأسف بزاف إيال كان برملاين ما عارفش آش كدير 
مليار ابش  20وهاد  احلكومة، مؤسف جدا أن ما كاين والو

 .خدامني منني إذن ما جايبني هلا خبار، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا السؤال؟ ما كاينش 
دكمش ألن يل ما عنتعقيب إضايف، ننتقل مباشرة إىل السؤال املوا

ال، نقطة نظام يف التسيري راه كنشوف عندي االوقت دايلكم س
 .ضليس وكنذاكر معه، نقطة نظام يف التسيري تفعينية وشفت الرئ

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

احنا السيد الوزير احنا كنسألوكم، ومن الواجب دايلكم 
وا ابش تنوروان السيد الوزير ولكن ابش تكتفيوا بنصف اثنية وجتاوب

 ..ي هذا السيد الوزير شغلي هذاوحتبسوا، شغل

 :السيدة رئيسة اجللسة

نقطة نظام يف التسيري، إيال امسحيت السيد الرئيس انتهى 
الوقت، نقطة نظام اللي عندي يف النظام الداخلي عندي يف تسيري 
اجللسة إيال امسحيت السيد الوزير، إيال امسحتوا تذكري مبقتضيات 

عطيوها يف رائسة اجللسة  النظام الداخلي، نقطة نظام ملي كن

كنعطيوها فقط يف إطار التسيري، إيال ما كانتش يف التسيري فهي 
خارج النظام الداخلي، السؤال املوايل ماشي انت اللي غتوريين 
شنو غندير، ماشي انت السيدة النائبة غتوريين شنو غندير أان  
 كنشتاغل هنا ابلنظام الداخلي، السؤال املوايل آين عن اإلرتفاع
 الغري، ال ال واش غتبقاوا تغوتوا؟ تفضلوا ال ما تورينيش شنو غندير
أان هنا رئيسة عندي النظام الداخلي كنشتغل به السيد الوزير، 
إيال امسحيت السؤال املوايل، ال، سالييت السيد الوزير ألن صايف 
ساال الوقت غتاخذ الوقت يف األسئلة املوالية السؤال املوايل، ال 

وا راه عطيناك السيد الوزير التعقيب وعقب وقال شكرا إيال امسحت
راان متبعة وكنعرف شنو كندير إيال امسحتو الوقت كيتعطى يف 
وقته، السيد الوزير ميكن ال وقع لك خلط ألن الناس تساال هلم 
الوقت يف السؤال، ما بقاش الوقت يف التعقيب، عطيتك تعقب 

، عندك أسئلة موالية كلمات وقليت انتهى، إذن أنت اآلن  5قليت 
سؤال عن االرتفاع الغري مبر ألسعار احملروقات للسيدات والسادة 
النواب من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية تفضل السيد 

 .النائب، شوية دايل اهلدوء إيال امسحتوا تفضل

 :حجريةالنائب السيد عمر 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

تلف الثمن دايل احملروقات كيخالسيد الوزير كتعرفوا أبنه 
من مدينة إىل أخرى يف املناطق الفقرية واملناطق النائية مع األسف 
اآلية مقلوبة أغلى من املراكز اللي فني كتعرف واحد احلركية 
اقتصادية، وابلتايل سؤالنا واش كاين شي إسرتاتيجية عند احلكومة 

ستوى لى املابش تكون على األقل واحد الدمقرطة دايل األمثنة ع
الوطين؟ السؤال األول، السؤال الثاين ما عندكش ولكن بغيناك 
إيال عندك شي خبري زوين واخا احلكومة ما عندهاش خبريات 
زوينني يف هاد األايمات على الكازوال املهين، الناس دايل 
الطاكسيات، والناس مهنيني النقل كينتظروا شي قرار خصوصا 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

31 

اللي عرفتها عدة مدن املستوى بعد اإلضراابت واالضطراابت 
 .الوطين

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير يف إطار اجلواب

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

كنا يف وجدة عندكم وسئلت حول كلفة النقل دايل 
يجيبوا كاين الناس اللي كاملازوط وليسانس لوجدة غري ابش خنبك  

ليصانص واملازوط من الناظور كاين جزء كيجي من احملمدية، من 
املفروض يكون الفرق يف مثن البيع بني اللي كيجي من احملمدية 
واللي كيجي من الناظور ألن كلفة الناظور أقل من كلفة احملمدية، 

نة للجا احنا غادي نشوفوا غنرسل اللجنة لوجدة إن شاء هللا ابش
إن شاء هللا ابش نشوفو هاذ الشي، النقطة الثانية خاصكم اليوم 

يف  l'essence هاذو الناس اللي كيقولو الثمن ارتفع، املازوت
فاصلة شي  44دوالر، اليوم  70العامل تقريبا البميل وصل 

حاجة، إذن من املفروض فهاذ األسبوع خاص ينزل الثمن، احنا 
طنيا ق العاملية وحاضيني البيع و حاطيني هاذ الشي، حاطيني السو 

وإيال كان شي حاجة أان أول واحد غادي يغوت، ألن هاذي 
مسؤولية أمام هللا، هذا خاصكم تديرو فينا الثقة، واللجنة دايل 
اإلستطالعية دايلكم احنا كنتعاونو معها، خاص جتيب ليكم 
التقرير وغتشوفو هاذ الشي، احنا متعاونني يف هاذ الشي، ما 

 .ش مصاحل خاصة صايفعندان

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب يف إطار التعقيب

 :النائب السيد عمر حجرية

السيد الوزير، غري على الكازوال املهين راك نسييت ما 
جاوبتيناش، أو بغينا ابش تعرفو أبنه هاذ الثمن ألن دميا عندك 

تفد ط هو اللي كيسواحد املقاربة شوية عجيبة، عندك الكاط الكا
الدعم كيمشي عند مول الكار  alors que من املازوت والدعم

ومول الكميو اللي كيجيب البطاطا والشرائح اجملتمع كلها كتضرر 
من الزايدة يف احملروقات، وهلذا راه خاصكم ما شي اآللية هي جلنة 
استطالعية، ما عمر ما احلكومة ما كتاخذ قراراهتا حىت تسىن 

دايل جلنة استطالعية، أنتما موجودين ابش نتوما تراقبو، النتائج 
وأنتما حتملو املسؤولية إيال كان شي خلل يف رفع األسعار 
وكنتمناو أنه احلكومة تقوم هباذ الواجب، أما تسناو حىت تدير 
اللجنة االستطالعية العمل دايهلا، وابلتايل أشنو هو الدور دايل 

صلو فيه نديرو ليه جلنة احلكومة إيال نبقاو كل موضوع حن
 ..استطالعية، هللا خيليكم هذا الواجب

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل من تعقيب إضايف 
 .ثواين تفضل 5خبصوص هاذ السؤال، السيد الوزير عندك 

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :احلكامةاملكلفة ابلشؤون العامة و 

 .احنا عارفني شغالتنا ما يوريهم لينا حىت واحد

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السؤال املوايل عن إيال امسحتو، ال وداي غيكونو فيه 
وتو تعقيب وتعقيب موايل غري هبدوء، غري هبدوء، إيوا داب قبيلة وكتغ

على رئيسكم، هذا راه رئيسكم أان راه غنعطيه، غري هبدوء، السيد 
 . رئيس يف التسيري تفضلال
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النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل )نقطة 
 :نظام(

عليك ضبط اجللسة، هذه اجللسة دايل مراقبة العمل 
احلكومي واجلواب دايل السيد الوزير راه جينا هنا ابش يقول لينا، 

 .ماشي ماشي شغلي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .ال كيفاش بغيتيين نضبطها

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

 .ال ألنه البد من التنبيه

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .راه حىت النواب كيهضرو، ما نستتناش

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

الرائسة  ئيسة،ال الرائسة عليها أن تنبه الوزراء السيدة الر 
 ..عليها أن تنبه وأن تسهر على

 :السيدة رئيسة اجللسة

حىت النواب كيقولو، أان كنعرف فوقاش غنبه السيد 
الرئيس، انتهى الوقت إيال امسحيت يل شكرا، هللا خيليكم، راه أان  
كنسمع من الصباح النواب كيقولو داكشي اللي كيبغيو واحلكومة 

كالم   هلا تبقى تدخل يف مضمون جتيب، رائسة اجللسة ما ميكنش
النواب واحلكومة، إيال دخلنا هلاذ الشي راه ما غنسليوش، ألن 
راه حىت النواب كيقولو أو احلكومة تقول، احنا هنا كنديرو التسيري 
موضوعي ال ننحاز ال إىل هذا الطرف وال إىل هذا، إيال امسحيت 

ال عن سؤ   alorsالسيد الرئيس، هل من تعقيب إضايف؟ سلينا، 

إصالح منظومة اإلستهداف للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
 .من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد نوفل الناصري

السيد الوزير، يصعب احلديث عن احلماية اإلجتماعية، 
يصعب احلديث عن التنمية االقتصادية وال عن اإلستقرار 

دعم ومحاية الفئات اهلشة، الفئات السياسي دون احلديث عن 
الفقرية، وكذلك الفئات املتوسطة، لذلك نسائلكم السيد الوزير 
عن أشنو هي اإلجراءات اللي غتديرو من أجل حتسني، من أجل 

 .استهداف هاذ الفئات هاذو، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا جواب السيد الوزير، تفضل

نتدب لدى رئيس احلكومة السيد حلسن الداودي، الوزير امل
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

خاصكم تعرفو ابللي واحد العدد دايل البامج مستقلة 
وحدة على وحدة، منها صندوق املقاصة، منها مليون حمفظة، 

مليار  50منها تيسري، منها املطلقات وغريه، هذا تقريبا حوايل 
رهم، راين قلتها د 9000دايل الدرهم، واحنا مستعدين نعطيو 

داملليون املغاربة، منني يكون  2حىت ل  3ملليون عائلة هي 
االستهداف عندان الفلوس دايل هاذ الشي، املشكل كملنا هاذ 

دايل هاذ الشي دايل الدعم،  diagnostique الشي دايل
س عندان الفلو  ولكن مازال ما عندانش الوسائل دايل االستهداف

املشكل دالفلوس، املشكل هو  نعطيو لصحاب اجلبل، ماشي 
كنعطيوهم وكيديوهم الغالض، هذا هو املشكل، ماشي الفلوس 
اللي ما كاينينش، ماشي الفلوس اللي ما كاينينش، مها ما 
تيوصلوش راه تقال، ما تيوصلوش ملّاليهم، الغالض معروفني، 

 ...الغالض معروفني
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 ما الوزير، ايوا دااب، داابودااب ايال مسحتو، باليت السيد 
 .ميكنش

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

ولييت كوميسري تقول يل شكون؟ ويلي شنو هاد الشي؟ 
 .مزاين

 :السيدة رئيسة اجللسة

وخليو السيد الوزير يتكلم، ايال مسحتو، قبيال قلتو ما ن..، 
 باليت، باليت السيد الوزير ابش نعطيك الوقت دايلك، ال، غري

حىت تسايل هاد، اشنو بغيتو ابلضبط السادة النواب؟ تفضل 
 .السيد الوزير، تفضل راه اعطيناك الوقت دايلك، تفضل

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

ماشي مشكل الفلوس مليون عائلة  تنقول أن هاد الدعم
مليار دايل الدرهم، عندان أكثر  95درهم املعدل هي  9000

مليار، إذن املشكل هو فينا هو هاد الفقري ملن نعطيو؟  50من 
، ما تبداش قبل اشنو غادي ندير لكم اإلستهداف جتينا بديناه،

خصنا نكونو واقعيني، راه احنا يف مؤسسة برملانية، خصنا ما 
لوش للمواطن نغلطوه، احنا خدامني تنديرو اإلستهداف ودران نقو 

ها مها عندهم اللي بغاهم جنيبهم  les fillets التحليل دايل كل
جني عندكم للجنة نعرض لكم هاد الشي، اخلدمة اشنو دايرين 

دقايق اللي غادي جناوبكم، ايال  4وفني وصلنا، راه ماشي يف 
يق، إذن أان مستعد دقا 2جيت نعرض غري هاد الشي خصين 

جني عندكم للجنة ونّذاكرو فهاد الشي دايل الدعم فني ميشي، 
بوطة يف النهار تيستعمل هبا  900راه ماشي الفقري اللي عندو 

جيبد من البري، راه ماشي الفقري، هادو تيديوهم، ولكن ما ميكنش 
 .واحد 92وال  90نقتل الفالحة ألن حتا هو خمدم 

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب، تعقيب 
 .عند فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا هامل

 شكرا السيدة الرئيسة،

على هذا الغالض اللي طرحنا السؤال السيدة الرئيسة 
 والسيد الوزير احملرتم، النتائج الرئيسية خلريطة الفقر املتعددة

كتبني أبنه الفقر النقدي   5093األبعاد، السيد الوزير، نتاع سنة 
واهلشاشة موجودة يف الشمال الشرقي نتاع اجلهة واجلنوب الشرقي، 
واللي كيستافد، مع األسف الشديد من الدعم املايل املوجه للمواد 
الغدائية لغاز البوطان ابملغرب كيستافدو منو هاد الغالض حوايل 

 اللي غليضة هي اللي كتستفد، يف حني الفقراء من األسر، 50%
من األسر املعوزة، نعم السيد  %50و 94ما كيستافدو إال بني 

الوزير هاد الفئة الفقرية واهلشة واليت تستفيد كذلك من صندوق 
التماسك اإلجتماعي خاص التفاتة هلاد الصندوق التماسك 

جمة  املب اإلجتماعي، اللي مع األسف الشديد االعتمادات غري 
، إذن ال بد 5094ماليري اتع الدرهم إىل حدود  90كتفوق 

من أننا نفكرو ابش هذه اإلستدامة نتاع هاد املوارد املالية ابش 
يستافدو منو هاد الفقراء وهاد الفئات اهلشة، إذن إذا كنتم السيد 
الوزير احملرتم واحنا لنا الثقة يف ذلك، تريدون اإلستهداف املباشر 

هلشة والفقرية، إذن كل القطاعات وكل السياسات للفئات ا
العمومية وعلى رأسها وزارة اإلقتصاد املالية خاصها تنخرط يف 

 .نفس اإلجتاه

ويف األخري، خنتم ألن الفقر ماشي شي حاجة عيب وهاد 
الفقراء حتا مها عندهم العزة وعندهم النفس، وواحد البيت شعري 
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ا جتّمل ل: وما الفقر عيبا ميف احلقيقة كيلخص هاد الفقراء كيقو 
أهله ومل يسألوا إىل مداواة دائه وال عيب إال عيب من ميلك الغىن 

 .)أي الغالض( ومينع أهل الفقر فضل ثرائه

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا السؤال؟ 
 .تعقيب إضايف، باليت نشوف، فريق العدالة التنمية، تفضل

 :عبد هللا بووانو النائب السيد

دايل  l'agenda السيد الوزير، هاد احلكومة دارت واحد
 .اإلصالح، بغينا تعطيوان التواريخ دايهلا؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

تفضل يفرتض كان طلب ابش نرجعو لآلخر، تفضل 
 .السيد النائب، فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

رتم، ال بد ما أنكد على املوقف دايل السيد الوزير احمل
التجمع الدستوري خبصوص االستهداف اللي هو من أحد 
املطالب اللي دافعنا عليها، تنقولوا أبن ضروري نستهدفو الفئات 

د ماذا؟ عب سياسة عمومية مندجمة السي املعوزة والفقراء ولكن عب
تمع ولكن الوزير. ما ميكنش أننا اليوم نتكلمو نبداو نقسمو يف اجمل

ما عندانش واحد الرؤية اللي هي واضحة، خاص سياسة عمومية 
مندجمة، مث ما خنليوش هاد الفقراء كخزان و نبقاو فقط يعين 
خنليوهم غريابش يعيشو خصنا سياسة عمومية ابش خنرجوهم من 
اخلانة دايل الفقر، إذن هذا خاص واحد سياسة مندجمة دايل 

 انة الفقر ويقدرو أهنم يكونوا يفاحلكومة كامل ابش خيرجو من خ
 .وضعية أحسن، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف آخر ؟ تفضل السيد الوزير تفضل

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

د اأان معاك السيد النائب احملرتم، ما خصوش يبقى الفقر فه
البالد ألن كاين شي عايش وشي عايش غري ابلفقر واللي كيغوتو 
اآلن، ملي كنقولو خصنا حنيدو صندوق املقاصة، ماشي الفقراء، 
ألن الفقراء عارفني راسهم غادي يستافدو، راه شي بعضني آخرين 
السيد النائب احملرتم، مها اللي كيغوتو، ألن غدا غتحيد هلم هديك 

د الفقراء مها اهلدف دايلنا، مها حناربو الفقر الرضاعة، إذن حنا ها
وما يبقاش الفقر يف هاد البالد وخصنا نستعدو جاية واحد املوجة 
دايل املواطنني الللي غادي يوصلو لواحد السن ما عندو تقاعد 
مسكني، هاد الشي غادي يكب، وهاد الشي فني خدامني حنا 

، إذن ل اللي جايةماشي فقط هلاد اجليل اللي كاين، كاين األجيا
خصنا نتعاونو، أان مستعد جني عندكم للجنة راه مشكل كبري 

 .غنعانيو منو، ما ميكنش يبقى الفقر

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير على إجابتكم على األسئلة املدرجة 
يف هذه اجللسة. ننتقل مباشرة إىل القطاع املكلف ابلتنمية 

ال ة كاتبة الدولة، عندان أربع أسئلة: السؤ املستدامة نرحب ابلسيد
األول عن النهوض ابلشأن البيئي للسيدات السادة النواب من 

 .فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حسن احلارس

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، عن إسرتاتيجياتكم للنهوض ابلشأن البيئي 
 .راابملغرب نسائلكم؟ شك
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيدة الوزيرة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد النائب احملرتم على طرحك هذا السؤال اللي  
أن اليوم بالدان   كيتطرح حقيقة يف سياق خاص جدا، وهو

كتعيش، كما هو الشأن ابلنسبة للعديد من البلدان، على 
مؤشرات واقعية حقيقية كيعرفوها وعرفوها يف هاد املوسم املواطنني 
مجيعا واملواطنات، هي مؤشرات حقيقة التغري املناخي، العواصف 
الثلجية اللي عرفتها بالدان اليوم، كتقول أننا دخلنا لواحد احللقة 

خصنا نتعاملو معها يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية  اللي
املستدامة اليت اعتمدت من طرف جاللة امللك ابجمللس الوزاري، 
والذي حنن اليوم يف إطار التفعيل القطاعي وكذلك الرتايب هلذه 

 .اإلسرتاتيجية، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .د النائبيشكرا، تعقيب فريق العدالة التنمية، تفضل الس

 :النائب السيد ملود مهرية

السيدة الوزيرة احملرتمة، من خالل قراءة متأنية ملا جاء يف 
ة ، مبثابة امليثاق الوطين للبيئة والتنمي14.95القانون اإلطار رقم 

املستدامة، نستخلص أن سياسة البيئة ابملغرب مل تعد مقصورة 
ة ذات ياسعلى مهام قطاعية ذات تنزيل عمودي، بل أصبحت س

امتداد أفقي، تتقاطع معها كل القطاعات احلكومية وكل برامج 
العمل اجملالية. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التنزيل العملي 
لكل ما جاء يف هذه القانون لتفعيل امليثاق، ومدى احرتام مبادئ 

 :هذا األخري من طرف

السلطات العمومية من خالل مؤشرات البجمة  -أوال
ذلك عيل السياسات وتعزيز الرتسانة القانونية الوطنية للبيئة، وكوتف

 آليات املؤسساتية واملالية التنفيذية وتتبعها ومراقبتها؛

من طرف اجلماعات احمللية ومدى إدماجها للبعد  -اثنيا
الية  البيئي يف خمططاهتا وبرجمها التنموية كآليات بؤرية للتنمية اجمل

 فاايت؛كتعميم تثمني ومعاجلة الن

من طرف الفاعلني االقتصاديني وقياسا برغبتهم  -اثلثا
اجلادة يف االخنراط يف سياسة بيئة واعدة ومنتجة، وخاصة 

العايل كاجملمع الشريف  الشركات ذات منسوب الثلوت
 ، وشركات إنتاج اإلمسنت وشركات الصناعة التحويلية؛للفوسفاط

ومية  احلكمن طرف اجملتمع املدين واجلمعيات غري -رابعا
اإلخنراط الفعلي  واإلجراءات اليت اختذهتا الوزارة من أجل

لألشخاص الطبيعيني واجلمعيات يف دينامية تشجيع السلوكيات 
 .احملافظة على البيئة والرتافع عليها ومن أجلها وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف خبصوص هذا السؤال؟ 
 .تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

كما قلت السيد النائب احملرتم، هو أننا اليوم كنشتغلوا يف 
إطار تنزيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة أشنا هي هاد 

ن نعبئ  ستدامة هو كيفاش ممكن أاإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية امل
كل القطاعات ذات الصلة ابلسياسة البيئية ابلرهاانت املناخية 
من أجل أن حنقق التوازن بني املعادلة االقتصادية واملعادلة البيئية 

 .والرهاانت املناخية
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خمطط قطاعي ملا يتعلق بكل قطاع قطاع   55اليوم عندان 
كن نعاودوا ملستدامة كيفاش ممكيفاش ينزل اإلسرتاتيجية للتنمية ا

نعززوا كل هاد البامج البانمج الوطين للنفاايت اللي احنا  
داييل املركز ماشي مطارح مراكز  20كنشتغلوا ابش تويل عندان 

دايل التثمني مث كيفاش ممكن نعززوا كذلك البانمج الوطين لتطهري 
ايب تكون السائل ابإلضافة إىل أننا نشتغل اليوم على املستوى الرت 

عندان خمططات جهوية ترابية دايل التنمية املستدامة يف كل جهة 
جهة غاحنددوا يف اجلهة األولوايت يف كل جهة جهة ابش نشتغلوا 

 -جهات هي جهة طنجة 3ابلتايل اليوم عندان خمطط فيما يتعلق 
 -مكناس -سطات وفاس-الدار البيضاء -احلسيمة -تطوان

غيتبمج يف  5097درانها يف  آسفي كما سيتم، هذه-مراكش 
اجلهات اللي ابقية على أساس أننا غادي  5091و 5098

 .نشوفوا كيفاش كتقاطع هاد املخططات مع املخططات التنموية

 :السيدة رئيسة اجللسة

السؤال املوايل عن خماطر نفاايت زيت الزيتون مادة املرجان 
يل تفضل الللسيدات والسادة النواب والنائبات من الفريق االستق

 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري

 السيدة الرئيسة،

السيدة كاتبة الدولة، من أخطر امللواثت البيئية هي 
املقذوفات السائلة ملعاصر الزيتون، ما هي التدابري املتخذة ملعاجلة 

 .هذه اآلفة يف أقرب اآلجال؟ وشكرا

عادن ير الطاقة واملالسيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وز 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

السيدة النائبة احملرتمة كيف ما قليت أن هذا إشكال ما  
كيمسش فقط إشكال التلوث البيئي ولكن كيمس التلوث دايل 

أهم مورد اللي هو املورد املائي، وابلتايل اليوم احنا بغينا نتاقلوا من 
بادرات إىل منظومة مستدامة، وهي أننا يف إطار برامج ومن بعد امل

توقيع اتفاقية بني جمموعة من الوزارات من أجل أن يشتغلوا على 
تثمني هاد املادة دايل الفيتور ودايل كذلك بقااي الزيتون من أجل 
استدامة هاد املنظومة دايل مكافحة التلوث ابش منشيوا يف 

تصاد بالدان حنو اإلق البانمج دايل التنموي وكذلك ابش ينخرط
 .األخضر، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري

مسعنا هذا التصور  5094السيدة كاتبة الدولة منذ 
وضعاته احلكومة كإسرتاتيجية يف العمل دايهلا، ولكن لألسف أن 

 ملقذوفاتيف كل سنة الواقع يكشف عن تنامي حجم هذه ا
 السامة مما جيعل النظام البيئي يف املناطق اليت تنتج الزيتون فوق

لغم مثال مكناس والنواحي دايهلا، السيدة الوزيرة أتعلمون أن مثرة 
 % 40دايل الفيتور وفيها  % 32الزيتون حسب اخلباء فيها 

دايل املرجان، إيال تضاف هلا ألف لرت من املاء لكل طن من 
داآلالف لرت من  4عملية العصرتستخلص يف األخري الزيتون عند 

املرجان القاتل للعديد من العناصر املكونة للبيئة، املؤسف أن 
األجهزة املسؤولة تظل صامتة أمام هذه اجلرمية املرتكبة، وضد البيئة 
وضد عند أي تدبري مائي ووقائي ومعقلن للحد من اعتبار 

ماذا عن لوثة ابملغرب. فاستخراج زيت الزيتون واستغالل صناعة م
 ...اللجن اإلقليمية؟ ماذا عن عملية التحسيس؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، كاين تعقيب إضايف 
 .خبصوص هذا السؤال؟ تفضلي السيدة الوزيرة تفضلي
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السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :دامة املكلفة ابلتنمية املستدامةوالتنمية املست

النائبة احملرتمة أان قلت لك حبرا كنبلوروا وهذا عمليا واحد 
يد ق اآللية مستدامة اللي هي غنديروا هاد املنظومة اللي هي

، حنا دااب بقى لنا التوقيع دايل 5094التوقيع، وابلتايل ماشي يف 
ري، صيد البحد الوزارات اللي هي اللي هي وزارة الفالحة وال 4

التنمية القروية واملياه والغاابت، وزارة الداخلية وزارة الصناعة 
 والتجارة وكتابة الدولة للتنمية املستدامة، يف إطار التوقيع، وابلتايل

هادي آلية ابش ما منشيوش غري يف املبادرات اللي أصال أثبتت 
حة فاحملدودية دايهلا، مع أننا عندان واحد امليكانيزم دايل مكا

من كلفة مشاريع التأهيل  %30التلوث اللي بلغنا فيه اليوم 
 ..ومكافحة التلوث

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، انتهى الوقت، السؤال املوايل عن مشكل املياه 
العادمة ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة 

 .املعاصرة، تفضل السيد النائب

 :ادي الشريكةالنائب السيد عبد اهل

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن رؤية احلكومة املرتبطة 
 مبعاجلة مشكل املياه العادمة ابلعامل القروي؟

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

 م، احلكومة تباشر جبدية، مبوضوعية،شكرا النائب احملرت 
بعملية، هذا الورش الواعد يف بالدان اللي غيعزز واحد املكسب 

 .اللي هو البانمج الوطين للتطهري السائل يف العامل احلضري

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .التعقيب

 :النائب السيد عبد اهلادي الشريكة

 ها العاملهناك مشاكل اللي كيعاين من السيد كاتب الدولة،
القروي يف هاد املياه العادمة. وأخص ابلذكر واحد العدد دايل 
اجلماعات يف إقليم الفقيه بن صاحل، يعين هاد املياه اللي هي أوال 
أرض فالحية، وكلها هاد املياه كتمشي هلاد األرض الفالحية، 
وكذلك كاين واحد النهر اللي هو أم الربيع اللي كيمشيو لو كلو 

العادمة كتمشي هلاد النهر. كذلك السيدة كاتبة الدولة،  هاد املياه
وهو مشكل مطروح آخر عن واحد املعامل اللي كيخويو هاد 
البقااي دايهلم وكتدوز على بعض الدواوير، ويعين كتخلق أضرار ال 

 .للساكنة وال للفالحة

إذن كنطلبو السيدة كاتبة الدولة، البد ما تكون واحد 
فك املشاكل دايل هاد املياه، وتدارواحد املخطط دايلكم اللي ي

احملطة دايل املعاجلة، وكاين بعض اجلماعات دااب اللي قاموا هباد 
العمل دايهلم ولكن تيطلقو هاد املياه دايهلم جلماعات أخرى، 
يعين احنا كنطلبو ابش تكون واحد حمطات املعاجلة موحدة، يعين 

هذه املياه تعاود اجلماعات، وكذلك  3د اجلماعات أو  4ما بني 
تستعمل، كاين عندان الفوسفاط يف الفقيه بنصاحل، راه كيمشي 
بنقل املياه إيال كانو يستعملو هذا يف الفوسفاط، وشكرا السيدة 

 .الوزيرة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة الوزيرة
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عادن ملالسيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة وا
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

ابلفعل السيد النائب احملرتم، هو اليوم عندان حتدي هوأن 
يشمل التطهري السائل العامل القروي، خاصة وأن ما غنشتغلوش 
غري على تطهري السائل، ولكن كذلك حىت استعمال املياه العادمة 

ور..، مج اللي هو أصال يف طفيما يتعلق ابلسقي، وهذا هو البان
يف احلقيقة ممكن أن أعلن على أننا يف طور املصادقة النهائية على 
برانمج جديد، اللي هو جديد، ولكن يف منظومته على أساس أن 
يشمل العامل القروي تطهري السائل، حبيث أن هاد العامل غادي 

دايل  4مركز قروي، هو هاد البانمج كيضم  9500يستهدف 
مج اللي كانت أصال، هي البانمج الوطين لتطهري السائل يف البا

العامل القروي والبانمج دايل معاجلة املياه العادمة، وكذلك هاد 
البانمج مت اإلعداد له يف عدة اجتماعات بشكل مندمج وتشاركي 
من عدة وزارات: وزارة الفالحة، الداخلية، كاتبة الدولة املكلفة 

ئية ة للتنمية املستدامة، يف طور املصادقة النهاابملاء، وكتابة الدول
وإن شاء هللا غادي يعززهاد البانمج، مث أهم حاجة غيحافظ على 
املوارد املائية أمام اإلشكالية دايل التغيري املناخي، ابإلضافة غادي 

ويف النسبة  ، 500حمطة دايل املعاجلة إىل  998ميكننا ننتقلو من 
 قال من الرفع من نسبة إستعمال املياهكذلك د النسبة دايل اإلنت
ويف احلقيقة غادي  %40إىل  %33العادمة حبيث غنتاقولو من 

 .يكون ربح كثري خاصة فيما يتعلق بسقي املساحات اخلضراء

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا انتهى الوقت، السؤال املوايل هو سؤال آين عن 
سيدات رية للاملطارح العمومية ابجلماعات احلضرية والشبه حض

 .والسادة نواب من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد بوسلهام الديش

 شكرا السيد الرئيسة،

السيدة الوزيرة، تشكو العديد من املدن واحلواضر املغربية  
كمدينة القنيطرة، مدينة الدار البيضاء وغريمها من ضعف مواكبة 

لذي تعرفه هذه احلواضر، وكذلك من املطارح العمومية للتطور ا
 القفزة النوعية اليت عرفتها بالدان يف تطوير منظومة البيئة وكذلك

الوعي املتنامي لدى املواطن أبمهية احلفاظ على البيئة، لذلك 
نسائلكم السيدة الوزيرة عن التدابري واإلجراءات اليت اختذهتا 

 أتهيل املعنية يفاحلكومة للمسامهة إىل جانب اجلماعات الرتابية 
وتوسيع املطارح العمومية القائمة أو إجياد بدائل هلا أكثر تطورا 
ومالءمة للحاضر واملستقبل القريب واملتوسط مدينة القنيطرة 

 منوذجا؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :ية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامةوالتنم

 شكرا السيد النائب احملرتم،

هو جيب أن أوال اإلقرار أبن احلمد  هل بالدان هلا واحد 
املكسب اللي هو البانمج الوطين لتدبري النفاايت اللي وصلنا يف 

، اليوم السؤال املطروح %80املهنية ويف اجلمع دايل النفاايت إىل 
طمرو النفاايت اللي هو اليوم يف العامل ذهب؟ أان  واش غنبقاو ن

كنقول ذهب كندفنو الذهب، هلذا اليوم اشتغلنا آبليتني دران 
دايل  4البجمة والتخطيط، اليوم عندان خمطط على أساس أن 

مركز وابلتايل هذا  20املراكز فقط اللي هي دايل التتميم غنشيو ل
، ه غري حناايعمل تشاركي على املستوى احلكومي ماشي في

وكذلك مستوى تشاركي مع اجلماعات الرتابية ابش نوصلو هلاذ 
إن شاء هللا ال اإلشكالية دايل القنيطرة، الدار البيضاء، جمموعة 
دايل اإلشكاليات على الصعيد ابش نعززو املكاسب ومنها  
كذلك نقلصو واحد اإلشكاالت اللي كاينة بيئية على املستوى 
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وى تقنية على املستوى الوطين وعلى املست الرتايب، دران مواكبة
اجلهوي، مكاتب دراسات غتواكب اجلماعات الرتابية ابش نسرعو 
هاذ املخطط يتنجز ومنشيو ما نبقاوش ندفنو النفاايت ما نبقاوش 
ندفنو النفاايت، النفاايت اللي هي ذهب اللي العامل كلو وصل 

 ..أنه يستثمرها وتويل واحد الورش

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب تفضل

 :النائب السيد بوسلهام الديش

 شكرا السيدة الوزيرة،

أان غري نبغي أنكد أبن هاذ املوضوع ماشي أول مرة تيثاريف 
هاذ القبة، األمهية دايلو، اليوم دايل هاذ السؤال هو أنه العدد 

ل لعقار ابش توجد بدائدايل املدن اآلن تتعاين من مشكل دايل ا
هلاذيك املطارح اللي عندها، هذا هو املشكل احلقيقي واحلكومة 
البد أهنا تبذل جمهودات إضافية ألن املدن العدد دايل اجلماعات 
اليوم واقعني يف مأزق مدينة القنيطرة عندها مأزق حاليا ما 
عندهاش مطرح جديد أراضي دايل اجلماعة الساللية ذوي احلقوق 

ن وجود هاذ املطارح فوق أراضيهم، فني غيّدارو هاذ يرفضو 
 .املطارح؟ املياه والغاابت كذلك حىت هي ترتفض

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب إضايف يف هاد 
السؤال هذا؟ تفضلي السيدة الوزيرة، أه ما عندكش الوقت، 

تقل ه اجللسة، ننانتهى، معذرة، شكرا لك على مسامهتك يف هذ
مباشرة إىل القطاع املكلف ابلصناعة التقليدية واإلقتصاد 
اإلجتماعي يف ثالث أسئلة نرحب ابلسيدة الوزيرة، السؤال األول 
سؤال عن معايري انتقاء املشاركني واملشاركات من الصانعني 

والصانعات يف املعارض الوطنية والدولية السيداتو السادة نواب 
 .التنمية، تفضل السيد النائبفريق العدالة 

 :النائب السيد حممد معايط

السيدة كاتبة الدولة احملرتمة، يشتكي كثري من الصانعني 
والصانعات من عدم انتقائهم من طرف مؤسسة دار الصانع 
للمشاركة يف املعارض الدولية والوطنية، لذا نسائلكم السيدة كاتبة 

شاركات النتقاء املشاركني واملالدولة احملرتمة عن املعايري املعتمدة 
 .يف املعارض الدولية والوطنية؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة اجلواب

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

 شكرا السيدة الرئيسة،

 د النائب احملرتم،شكرا السي

 ..أوال، ال ميكن أن نتحدث عن

 :السيدة رئيسة اجللسة

الوزيرة، أو ال غري هداك ما  اعمل الصوت السيدة
 .ش، شوفو هلا التوقيت، تفضلخدام

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :لصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعياب

 -قلت شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال، أوال
ما ميكن لناش نتكلموا على معارض، يعين، املعارض فيها أنواع،  
كاينة معارض اللي كتنظم على املستوى الوطين واللي كتّدار 

جمموعة  ابشراكة مع الغرف، واللي فيها جمموعة دايل املعايري وفيه



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

40 

دايل الشروط، وكاين معايري اللي كتنظم على املستوى الدويل  
كتكون معارض مهنية، معارض جتارية اللي فيها، يعين، يتم فيها 
حجز األماكن وفق معايري وفق شروط عادة ما تنظمها اجلهة اللي  
كتنظم هاد املعرض، وكاين معارض، يعين، معروفة على املستوى 

ة ت إىل حمطات سنوية، يعين، تتم املشاركالدويل اللي هي حتوال
فيها وهاد املعارض كيفما كتعرفوا التجارية واملهنية كيكون فيها 

اللي كتأديها  % 80أداءات، كيكون فيها أداءات، كتفّرق ما بني 
اللي كيأديها نسبة للمشارك والعارض،  %50دار الصانع و

تتم  تابلنسبة للمعارض الوطنية، حسب علمي، مجيع الطلبا
، املعارض، ميكن السؤال دايلكم السيد %900اإلستجابة هلا 

النائب، كيتجه إىل نوع آخر اللي هو األسابيع الثقافية اللي  
كتنظم، أسابيع الصناعة التقليدية يف اخلارج، هذه أسابيع كتنظم 
يف إطار صفقات وأن الشركة اللي كتحضر الصفقات هي اللي  

معني  نة وفق يعين دفرت حتمالتكتاخذ العارضني وفق شروط معي
من أجل ضمان جناح املعرض، فإذن ما ميكن لناش نتكلموا على 
معارض الصناعة التقليدية بشكل عام، ولكن ال بد أن حندد كل 

 %900نوع من هاد األنواع ويف كل نوع كاين، يعين، ابلنسبة لنا 
اسبة نطلبات اإلجابة على دايل املشاركة يف املعارض الوطنية، وابمل

واجب أهنا تكون  %50املعارض الوطنية اللي كتنظمها الغرف 
 .للتعاونيات %40للنساء و %50للعامل القروي، 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب، السيد النائب

 :النائب السيد يونس بنسليمان

شكرا للسيدة الوزيرة على هاد جواب، إذا كان دور انئب 
ية احلكومة وهذا من األعراف البملاناألغلبية هو تثمني جمهودات 

السائدة، ولكن هذا ال مينعنا من إاثرة بعض املالحظات، السؤال 
 يتعلق مبا يسمى بني قوسني وما يتعارف عليه الصناع أبنه معارض

وكتقوم هبا دار الصانع واللي منشورة يف البوابة اإللكرتونية دايهلا، 
لي ضمن البوابة يوجد  حمطة ابلضبط، وال 53واللي تيبلغ العدد 

كذلك شروط احلصول على اإلخنراط بني قوسني يف هاد 
التظاهرات اللي هي دولية اللي يف الياابن ويف أمريكا إىل غري 
ذلك، احنا خصنا منيزو بني، إيال كنا بغينا ندعمو الصانع 

لي التقليدي مبعىن الصانع املبدع وبني مقاولة الصناعة التقليدية، وال
هنا مقاوالت ميكن نصنفوها مقاوالت كبى اللي تدير إيال اعتب 

منتوج الصناعة التقليدية ولكن خاضعة لواحد النظام دايل 
املقاوالت منظم، ولكن احنا نبحث اليوم على دعم الصانع 
التقليدي املبدع، وابلتايل هذا دار الصانع كمؤسسة عمومية عندها 

ع وتوفر الصانع املبد دعم دايل الدولة من املفروض أهنا هتتم هباد 
ليه الظروف: أوال التعريف ابملنتوج دايلو ألنه ملي تتعرف به 
تتعرف ابملغرب كدولة وكحضارة، وكذلك تعريف ابإلبداع دايلو، 
ليس املقاولة التجارية اللي تتبحث على التصدير واللي تتستغل 
بعض ظروف الصناع التقليديني واحنا يف مدينة مراكش هاد 

 منه يوميا ألنه دار..، خلي عليك املعارض دايل املشكل نعاين
الغرف هذا راه املهين تينظموه املهنيني بيناهتم، حنن حنن نتحدث 

هلا متويل عمومي واللي دور دار الصانع كمؤسسة عمومية على 
 .خاصها هتدف احملافظة على إبداع الصانع، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

؟ ا هل من تعقيب إضايفانتهى الوقت السيد النائب، شكر 
تفضلي السيدة الوزيرة، امسح لنا تعقيب إضايف عند السيد النائب 

 .إيال امسحيت

 :النائب السيد مصطفى زييت

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة كاتبة الدولة احملرتمة، الصناع التقليديني إبقليم 
تعاونية مميزة ونشيطة   30فكيك كيعانيو من التهميش أكثر من 
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 الزرايب، السلهام، اجلالبة، وأزير، واحللفة وزيد عليها حىت كتبدع
التمور ما كتشاركوهم ال يف معارض وطنية وال دولية، كنطلبوا 
منكم السيدة كاتبة الدولة الدعم والتشجيع هلاد الشرحية والساكنة 

 .دايل إقليم فكيك

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .انتهى الوقت، شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا السيد النائب احملرتم، هو دار الصانع نعم فيه من 
ية، دضمن مهامها هو الرتويج وتسويق املنتوجات الصناعة التقلي

طبعا اليوم الرتويج حنن بصدد التفكري يف تطوير الرتويج ألن 
املعارض يف حد ذاهتا هي كتبقى واحد اآللية من آليات الرتويج 
وال ميكن التعويل عليها يعين لوحدها أبننا ابش نروجوا ملنتوج 
الصناعة التقليدية، اليوم كاين التفكري بل كاين برانمج لتطوير 

يق ، حنن نريد التسويق يعين تطوير التسو التسويق اإللكرتوين
اإللكرتوين واللي بدا فيه عمل وعمل جدي اللي إن شاء هللا 

 .غادي تبان الثمار دايل قريبا

املسألة األخرى هي معارض دائمة، حنن نشتغل مع 
اجلماعات الرتابية لتوفري معارض دائمة ألنه ال يعقل أن املعرض  

كيكون حمدود، احنا اليوم كيكون رغم األمهية دايلو ولكن  
مدعويني إىل يعين بشراكة مع خمتلف الفاعلني احملليني ملقاربة 
جديدة تقوم على معارض دائمة، وطبعا املعارض الدائمة غادي 
متكن مزيد من الرتويج، مزيد من التسويق، مزيد من التعريف 
إببداعات الصانع التقليدي أنه الصانع التقليدي ابلنسبة املعارض 

 .هنية والتجاريةامل

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيدة الوزيرة شكرا، السؤال املوايل عن 
منظومة تنمية االقتصاد االجتماعي والتضامين للسيدات والسادة 

 .النواب من فريق التجمع الدستوري، تفضل

 :النائب السيد خالد الشناق

 شكرا السيدة الرئيسة،

ات املتخذة لتأهيل منظومة عن أهم التدابري واإلجراء
االقتصاد االجتماعي والتضامين نسائلكم السيدة كاتبة الدولة 

 احملرتمة؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .اجلواب

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :تصاد االجتماعيابلصناعة التقليدية واالق

أوال موضوع االقتصاد االجتماعي والتضامين هذا موضوع 
مهم ومهم جدا، واليوم ينبغي أن يعين أن نعلم مجيعا أنه يوفر أنه 
 يف العامل اليوم االقتصاد االجتماعي والتضامين يعتب بديال اثلثا
بعد القطاع العام والقطاع اخلاص البديل الثالث والبديل املعول 

والبديل الواعد خللق الثروة إلنتاج مناصب الشغل خاصة عليه 
ابلنسبة للشباب وابلنسبة للنساء واالقتصاد االجتماعي 
والتضامين، بلدان واحلمد  هل نتوفر على رصيد مهم من الناحية 

اد الثقافية من الناحية القيمية نتوفر على خلفية ثقافية مهمة االقتص
ألف  50اليوم يف احلصيلة  االجتماعي والتضامين، طبعا نتوفر

ألف متعاون رقم مهم، ولكن ابلنسبة يل  250تعاونية أكثر من 
 ميكن أن تكون لدينا أرقام أكثر حبيث أن يرتفع نسبة يعين املسامهة

يف الناتج الداخلي اخلام ترتفع وطبعا االقتصاد االجتماعي 
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 995.95والتضامين اليوم أهم اإلجراءات هو إخراج القانون 
تمديد، ألن كتعرفوا أنه كان مشكل يف اآلجل اليوم أضفنا وال

متديد وهاد التمديد مبقتضاه اجلمعيات والتعاونيات خاصة 
التعاونيات كيمكن هلا يعين تشتغل وتالءم القوانني دايهلا، كذلك 
هناك االشتغال على القانون اإلطار، القانون اإلطار مهم نتمىن 

اللي عندها قانون إطار منظم  أن له يف بالدان نوليو من الدول
 .االقتصاد االجتماعي والتضامين

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد خالد الشناق

شكرا لكم السيدة كاتبة الدولة على تعقيبكم، نثمن 
جمهودات اللي تقومون هبا يف هاد اجملال، صراحة الكل جممع اليوم 

الجتماعي يعتب دعامة أساسية إىل جانب كل على أن االقتصاد ا
من القطاع العام والقطاع اخلاص، ويعتب كذلك آلية فعالة حملاربة 
اهلشاشة والفقر والتفاواتت اجملالية واالجتماعية ما كتشوفوش 
السيدة كاتبة الدولة أنه هناك أتخر ما يف إخراج القانون اإلطار 

ش كذلك أنه حلد اآلن ما املنظم هلاد املنظومة ككل، ما كتشوفو 
عندكمش تعريف دقيق ملفهوم االقتصاد االجتماعي واملكوانت 
األساسية دايلو وما هي أبرز املعامل دايل االسرتاتيجية اللي أنتم 

-5007بصدد القيام هبا؟ وهل مت حتقيق أهداف اسرتاتيجية 
؟ بالدان اليوم تواجه حتدايت كبى يف جمال اإلدماج 5092

اإلدماج الرتايب والبد من استحضار هاد املنظومة االجتماعي و 
إلجياد حلول هلاد املشاكل االجتماعية، فالعديد من الدول الرائدة 
يف هاد اجملال استطاعت توجد حلول من خالل هاد املنظومة 
االقتصادية، السؤال املطروح اليوم أين حنن مقارنة مع هاد الدول 

 ...تقدروا تطوروا هاد املنظومة وكيفاش

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، السيدة الوزيرة يف بضع 
 .ثواين

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

ضااي مهمة جدا، ولكن يكفي أن السيد النائب طرحتم ق
أشري أننا بصدد إعداد رؤية إسرتاتيجية جديدة للقطاع، رؤية 

، وهذه الرؤية، بطبيعة احلال، ستحمل العديد من احملاور 5058
 ...اللي كلها ستصب يف مزيد من تقوية

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت، السؤال املوايل حول تثمني منتوج الصناعة 
 ية للسيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاليل، تفضلالتقليد

 .السيد النائب

 :النائب السيد الكبري قادة

 شكرا السيدة الرئيسة،

ي نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري اليت تنو  السيدة الوزيرة،
وزارتكم اختاذها من أجل تثمني منتوج الصناعة التقليدية، وابلتايل 

 .كراجعله يف خدمة الصناع؟ ش

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
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شكرا، أوال، ميكن أن أقول أن كل اجملهودات اليت نقوم هبا 
من أجل تثمني منتوج الصناعة التقليدية ومن أجل أن يساهم  هي

هذا التثمني يف تطوير األوضاع اإلجتماعية االقتصادية للصناع 
والصانعات يف بالدان، طبعا ميكن نتكلم على بعض معامل هذا 
التثمني، أول شيء هو تثمني املنتوج من خالل االبتكار 

نتوج، على أصالة هذا املوالتجديد، كتعرفوا أن، طبعا مع احلفاظ 
اليوم أهم مدخل لتثمني املنتوج املغريب هو التعريف بعراقة هذا 
املنتوج، واحنا كنأكدو اليوم أنه ما خصناش نبيعو املنتوج مبعزل 
عن اترخيه وثقافته وحضارته، وألن يف جمموعة دايل الدول 

تثمن  ةاملنتوجات منني كتباع مع حبمولتها الثقافية ومحولتها التارخيي
 .أكثر

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب للتعقيب

 :النائب السيد الكبري قادة

السيدة الوزيرة، ال شك أنكم تعلمون أن واحد اجملموعة 
دايل املواد األولية اللي هي أساس دايل املنتوج دايل الصناعة 

ف، هبا فيها مبا فيها الصو التقليدية اآلن تندثر، مبا فيه احللفا، 
اجللود، وهذا كينعكس سلبا على الصناع التقليديني وابلتايل  
كيساهم يف اإلشكالية الكبى اللي كيعيشها اآلن الصانع 
التقليدي وخاصة يف املناطق البعيدة والنائية، ألن احنا نراهن على 

ساهم يأن املنتوج دايل الصناعة التقليدية يساهم يف التنمية احمللية و 
يف التنمية السوسيو اجتماعية للصناع التقليديني، وابلتايل هاد 
التطور اللي كنراهنو عليه ابلنسبة للمنتوج، بغيناه ينعكس كذلك 
ويواكب التطور دايل الوضعية دايل الصانع التقليدي، ألن الصانع 
التقليدي يف املناطق النائية، نعطي مثاال إبقليم فكيك يعيش 

آلن الصانع التقليدي ال يستطيع أن يقوم أبي شيء، مأساة، ألنه ا
 ..حىت ابلنسبة لكسب املعيشة دايلو

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ السيدة 
 .الوزيرة، تفضل، ابقي الوقت

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
 االقتصاد االجتماعي املكلفةاجلوي والصناعة التقليدية و 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا، أوال السيد النائب ما ميكن ليناش نتكلمو على 
الصناع التقليديني دايلنا حبكم عام وإبطالق، الصناع التقليديني  
كاين تفاوت، كاين انس اللي استطاعوا إما يف إطار تعاونيات أو 

حتسني  شيوا بعيد ابلصناعة التقليدية، والتايلمقاوالت، استاطعوا مي
األوضاع اإلجتماعية دايهلم ودايل األسر دايهلم، وكاين فئات 
أخرى اللي عندها صعوابت، فاليوم هناك تركيز على أننا نشتغلو 
على سالسل القيمة، سالسل القيمة يعين تكلمتو على بعض 

توفروش ما كنالصعوابت يف بعض املواد األولية، احنا ماشي بلد 
على مواد أولية، بل ابلعكس عندان مواد أولية ولكن حنتاج إىل 
التثمني، وهذا كيمشي يف إطار برامج تقنية خاصة من أجل، 

 ...يعين، تثمني املنتوجات دايلنا

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، شكرا جزيال لك على املشاركة 
رة إىل قطاع األوقاف والشؤون يف هذه اجللسة، ننتقل مباش

داألسئلة؛ سؤال عن  5اإلسالمية، نرحب ابلسيد الوزير، عندان 
تسوية وضعية القيمني الدينيني السيدات السادة النواب احملرتمني 

 .من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا غازي

 شكرا السيدة الرئيسة،
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إطار اجملهودات دايل تنزيل اخلطة دايل يف  السيد الوزير،
إصالح احلقل الديين، إعادة هيكلة احلقل الديين، السيد الوزير ما 
هي اإلجراءات اليت اختذمتوها واليت ستتخذوهنا لتحسني وضعية 

 القيمني الدينيني؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :إلسالميةالسيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون ا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة،

 السيدات النائبات احملرتمات،

 السادة النواب احملرتمون،

سبة ابلن ،شكرا لكم ولفريقكم ،السيد النائب احملرتم
للقيمني الدينيني دائما وقتما تلقى هاد السؤال كنقولوا أبننا احنا 

املكافآت  دة يف هذهوايكم يف نفس املوقف، يعين الرغبة من الزاي
اليت تعطى للقيمني الدينيني، وكنالحظوا االرتفاع اللي وقع فيها 

مليون  93مليون درهم إىل مليار و 40اآلن من  5003من 
درهم، وأن ابلنسبة لألئمة اآلن اللي كتعطيوهم الوزارة ما بني 

 300درهم، ابلنسبة اخلطباء ما بني  5200و 9300
،  9000حىت  200ؤذنني من ، أما ابلنسبة للم9000و

كيستافدوا األئمة من تغطية صحية استثنائية شاملة وكيستافدوا 
بوحدوها  %53من اخلدمات االجتماعية، ومث إن الوزارة كتعطي 

مبعىن هنالك  %74وكتعطي ابالشرتاك مع جهات أخرى ل 
، %40، الشرط 5.2، احملسنون %74الشرط داخل معنا يف 

حبيث مث هنالك التمتع  %4.2ساجد ورجال امل %4واجلمعيات 
إىل غري ذلك، العملية دايل األئمة   %40ابلسكىن ألكثر من 

كنشتغلوا عليها وهاد املكافآت كنجتهدوا ابش نزيدوا فيها ولكن 
 .اللي تتحقق اآلن يدل على ما هو مستقبل إن شاء هللا

 :السيدة رئيسة اجللسة

النائب،  دشكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب السي
 .تفضل

 :النائب السيد عبد هللا غازي

هاد الفئة دايل القيمني الدينيني السيد الوزير تنسجلوا 
 5093ماي  50ابرتياح ما استفادوا منه يف إطار الظهري دايل 

اللي هو مبثابة نظام مرجعي للحقوق دايهلم والواجبات دايهلم، 
تاج إىل م ابقا حتولكن ابلرغم من ذلك السيد الوزير الوضعية دايهل

عناية ورعاية خاصة أنه مبقتضى هاد الظهري كيحظاو مباشرة 
ابلرعاية املولوية السامية، السيد الوزير اهلشاشة األجرية املعدل 

درهم ابلنسبة هلاد الناس هادو اللي تيلعبوا أدوار يف  9000دايل 
نني، ماألمن الروحي، يف التنزيل امليداين دايل املهام دايل إمارة املؤ 

دايل القيام جبميع املهام دايهلم كيخلينا نتساءلوا ونطالبكم ابش 
 تزيدوا يف الرعاية هلم يف السكن وغريها الشرط اللي شرتوا له السيد

الوزير، الحضار اللي سنتيين س متازيغت، السيد الوزير البعض 
الفاعلني اجلمعيات اجلماعات ابلعكس إسرتدد غي الد إساغيت 

 .أجتي الوزارةالن توغردين 

 :السيدة رئيسة اجللسة

صايف أوسور إيلي لوقت، إيال ما كانش تعقيب إضايف، 
 .تفضل

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

ابقي كياخد الشرط، وغادي  %40متفق معاك، ولكن 
 .%900نشتغلوا أبن الشرط يرجع 
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 :السيدة رئيسة اجللسة

ة زير، شكرا، السؤال املوايل عن محايانتهى الوقت السيد الو 
األضرحة من االنداثر للسيدات والسادة من نفس الفريق فريق 

 .التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد كرمي شاوي

 شكرا السيد الرئيسة،

نسائلكم عن سياسة وزارتكم يف صيانة  ،السيد الوزير
 .األضرحة ومحايتها االنداثر؟ وشكرا

 :دة رئيسة اجلسلةالسي

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة الرئيسة،

 السيدات النائبات احملرتمات،

 السادة النواب احملرتمون،

السيد النائب احملرتم، شكرا لكم ابلنسبة لألضرحة غري 
ضريح، هاد  2048ة اللي عندان بغيت نقول أبن عدد األضرح

الشي كيدل على أن املغاربة كانوا كل ما كيطلبوا النماذج البشرية 
اللي عندهم القيم وهادوك األمثلة دوك النماذج كيديروا عليهم 
القبة، هلاد السبب دارو القباب على األضرحة، مناذج إنسانية يف 

ة حيا املغاربزاوية، معىن أن كانوا مؤطرين رو  9314القيم، عندان 
احلمد  هل على ذلك اللي تنفق حلد اآلن على هاد األضرحة 
وكتشوفوا على أن اآلن أن األمهية كتجي من بعد املساجد، طبعا 

مليون درهم، واحد أكثر من  943من حيث االستعجال تنفق 

ضريح كبري يعين ترمم، ولكن يعين جمموع األضرحة يعين   40
 .اكن لينا ندخلوا فيها، شكر كيخصنا واحد الوقت طويل ابش مي

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب، السيد النائب

 :النائب السيد كرمي شاوي

شكرا السيد الوزير، صحيح أن الوزارة دايلكم تتقوم بواحد 
 هذا اجملال، إال أنه السيد الوزير هناك بعض اجملهودات معتبة يف

ا قد طاهلاألضرحة ال تستفيد من هاذ اجملهودات، إن مل نقل 
اإلمهال والنسيان بل يف بعض األحيان تنكر للوعود اللي تقدمات 
يف هذا اخلصوص كمثال ضريح موالي بوسلهام، موالي بوسلهام 

سنوات وهو مغلق لغاية يومه بقرار من  4الذي الزال ملدة تفوق 
وزارتكم، اعتبانه قرار معقول ومنطقي بسبب شروخ جدران 

به، لكن كنعتقدو اليوم أبنه قد حان الضريح واألماكن احمليطة 
اآلوان من أجل تدخلكم بواحد الشكل فوري واستعجايل من 
أجل إصالح الضريح وحميطه ومجيع املكوانت املرتبطة به بطبيعة 
احلال وفق معايري مهنية ومعمارية أتخذ بعني اإلعتبار أمهية املكان 

رية امع ضرورة احلفاظ على الطابع األصلي واملقومات املعم
 وابلتايل إلغاء قرار دايل الغلق وميكن يل نقدم ليكم يف هناية اجللسة
السيد الوزير واحد اجملموعة دايل الصور اللي نقدر أنكد ليكم 
بدون مبالغة على أهنا كتأكد على ضرورة التدخل دايلكم اليوم 

 .قبل غدا، وشكرا السيد الوزير

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

 :لسيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةا

اآلن أجنزان الدراسة وهيأان مجيع اإلمكانيات، لكن السكان 
اللي كاينني متا ما بغينش خيرجو، كيخص إخراجهم ابلقوة 
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العمومية ألن هنالك خطر على أرواحهم، لذلك إيال خرجو من 
 .غدا هذا هو

 :السيدة رئيسة اجللسة

الوزير، شكرا لكم على إجابتكم على األسئلة شكرا السيد 
املدرجة يف هذه اجللسة، ننتقل مباشرة إىل القطاع احلكومي 
املكلف ابملاء نرحب ابلسيدة كاتبة الدولة، سؤال واحد عن أمهية 
السدود التلية والصغرى لفريق األصالة املعاصرة، تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد حسن بوركالن

 دة الرئيسة،شكرا السي

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم عن سياسة وزارتكم فيما 
ا يتعلق بتسريع بناء السدود التلية والسدود الصغرى؟ ابلنظر ملا هل

من دور يف محاية الساكنة من الفيضاانت، جماري املياه واحلفاظ 
على احلقول من اجنراف الرتبة وختزين املياه الصاحلة للشرب 

 .والسقي، شكرا

 :لسيدة رئيسة اجللسةا

السيدة الوزيرة، غري شوية داهلدوء هللا خيليكم السادة النواب 
 .احدى الباب تفضلي السيدة الوزيرة، تفضلي

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

 شكرا السيدة الرئيسة،

 لنواب احملرتمون،السيدات والسادة ا

بطبيعة احلال تواصل احلكومة إجناز السدود الصغرى على 
السدود  90طبقا يعين البانمج احلكومي اللي خصص تقريبا 

الصغرى سنواي، وتعطى األسبقية بطبيعة احلال للسدود اليت هلا 

دور على مستوى محاية السكان من الفيضاانت، واللي خرجات  
ت املديرية للحماية من كانت كخالصة دايل املخططا

سد اللي  99الفيضاانت، حبيث أنه اآلن واحد، تقريبا واحد 
، وسوف يتم إطالق أيضا مشاريع 5098غيتم اإلجناز دايلو يف 

أخرى بطبيعة احلال على حسب األولوايت وعلى حساب بطبيعة 
احلال وجود فرقاء حمليني للتعاقد معهم على مستوى تدبري هاذ 

ة واللي عنده يف نفس الصدد دور مهم يف التنمياملنشآت الصغرى 
 .احمللية

 :السيدة رئيسة اجللسة

إيال امسحتو سدو هذاك الباب هللا خيليكم، ألن   ،شكرا
 .كاين، تفضل السيد النائب تعقيب

 :النائب السيد حسن بوركالن

شكرا السيدة كاتبة الدولة على جوابكم، و هل احلمد عرفت 
دى وثلجية مهمة، خلقت ارتياحا كبريا ل بالدان تساقطات املطرية

املواطنني رغم ما خلفته من خسائر مادية لألسف، ولكن السيدة  
كاتبة الدولة لو مت استغالل مثل هاته الفرص ومثل هاته اخلريات 
لتفادينا الكثري من املشاكل اليت تتخبط فيها املناطق اجلبلية 

رضة ناطق املعواملناطق الصحراوية واجلنوب الشرقي، وكذلك امل
للتصحر نظرا ملومسية التساقطات فيها، وإذ ليس من املعقول أن 

اه تبقى احلكومة مكتوفة األيدي كلما أنعم هللا علينا بغيثه وندع املي
هتدر بني أيدينا، وعندما حيل الصيف واجلفاف عندها نبدأ 

ة ابلبحث عن حلول ترقيعية لتوفري املياه ابملناطق املتضررة ومعاجل
اكلها، وهنا السيدة كاتبة الدولة، ننوه ابملبادرات واجملهودات مش

اليت قامت هبا مصاحل وكالة احلوض املائي جبهة درعة اتفياللت، 
إذ قامت إبعداد جمموعة من  إذا قامت إبعداد جمموعة من

الدراسات التقنية إلنشاء سدود بكل من مجاعات: مجاعة أسول 
مجاعة تغازوت ن آيت اعطا، وواكليم، وحصيا، ومجاعة إميضر، و 
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وآيت الفرسي إبقليم تنغري، وكل من مجاعات اتغبالت والنقوب 
ومجاعة اتزارين إبقليم زاكورة، كمناطق تعاين نقصا حادا من ندرة 

 ..املياه، لكن لألسف ابءت ابلفشل إذ كان مصري هذه الدرسات

 :السيدة رئيسة اجللسة

تعقيب  شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من
 .إضايف؟ كاين تعقيب إضايف عند فريق التجمع الدستوري تفضل

 :النائب السيد محاد آيت هبا

 شكرا السيد الرئيسة،

السيدة الوزيرة نشكركم على اجملهودات اللي كتقومو هبا، 
ولكن السيدة الوزيرة يف ما خيص السدود، راه ابقي خاص يدار 

راه  سطة والعتبات،جمهود، يف ما خيص السدود الصغرى واملتو 
واحد العدد دايل املناطق تتعاين ولكن منني تيجي املاء تنتفرجو 
فيه تيمشي يضيع، إذن السيدة الوزيرة إيال كاين شي جمهود تيدار 

 .راه خاصو يدار يف هاذ القضية دايل السدود، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

تعقيب إضايف آخر عند التجمع الدستوري، تفضل السيد 
 .لنائبا

 :النائب السيد عبد الودود خربوش

السيدة الوزيرة، يعين يف إطار هاذ املوضوع دايل السدود، 
دايل السدود سد توزكي وسد عوينة  5بغيت نذكركم بواحد 

يغمان تعطاو وعود من طرفكم وحلد الساعة مل ينجز شيء يف هاذ 
 .اجملال، شكرا السيدة الوزيرة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضلي السيدة الوزيرةشكرا، 

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

السادة النواب احملرتمون ابش ما جنلدوش أنفسنا كنتوفرو 
من هاذ  %10سد صغري، و 520سد كبري، و 930على 

تعرض تدبرها ت املنشآت الصغرى اليت يصعب على احلكومة أن
لإلتالف والضياع يف الطبيعة، السدود الصغرى مرحبا ولكن يف 
تعاقد مع الشركاء احملليني حىت نضمن على األقل استدامة هاذ 
املنشآت وصيانتها واستغالهلا، اإلخوان والسادة النواب اللي 
أشارو ملنطقة درعة اتفياللت ومنطقة اجلنوب الشرقي من املفروض 

قة نويه يف ما استثمرته الدولة واحلكومة يف هاذ املنطأننا نتلقاو ت
أعيدا وأكررها للمرة  %80سنوات األخرية، أكثر من  4طيلة 

من ميزانية اإلستثمار وجهت ملنطقة اجلنوب  %80األلف 
الشرقي، سواء على مستوى املنشآت املائية الكبى وعلى مستوى 

للي السدود ا 4العتبات وعلى مستوى السدود الصغرى، 
، واحنا مستعدين أننا 5098غتشملها تنغري، طاطا، زاكورة يف 

نستثمرو أكثر يف هاذ املناطق اللي عندها هاذ املنشآت دور قوي 
يف استغالل ابخلصوص احلموالت اللي كتجي بشكل مباغث، 
لذلك رجاء أننا نوهو مبا مت القيام به ونطالبو ابملزيد واحنا 

 .هاذ الطلب، شكرا لكممستعدين أننا نتابعو ونسايرو 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا لك السيدة كاتبة الدولة على مسامهتك املشكورة يف 
، سؤال من فريق األصالة 40هذه اجللسة، ابلنسبة للسؤال رقم 

واملعاصرة حول إنعاش الصادرات املوجهة للقطاع احلكومي 
والفريق  شاملكلف ابلتجارة اخلارجية، السيدة كاتبة الدولة ما كاينا

سيؤجل، إذن الفريق يقول أنه يطلب أتجيل هذا السؤال، ننتقل 
مباشرة إىل قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، وستتوىل 
 اإلجابة نيابة عن السيد الوزير السيدة كاتبة الدولة املكلفة ابلتنمية
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املستدامة عن سؤال متعلق ابإلنقطاعات املتكررة للكهرابء 
 .السادة من فريق العدالة التنمية، تفضل السيد النائبللسيدات و 

 :النائب السيد عمر امحني

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة كاتبة الدولة، تعاين بعض اجلماعات وخاصة 
القروية من ضعف التيار الكهرابئي وانقطاعاته املتكررة الناجتة عن 
 ضعف قدرة احملوالت وقدمها وعدم صيانتها، ابإلضافة إىل

تسجيل وقوع بعض احلوادث النامجة عن األسالك العارية اليت ال 
تزال حلد الساعة ببعض املدن وسط بعض املدن. لذا نسائلكم 
السيدة كاتبة الدولة عن اإلجراءات اليت ستتخذها وزارتكم للحد 

 .من هذه اإلنقطاعات املتكررة؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

ض اهلدوء هللا خيليكم، إيال امسحتو السادة النواب بع
 .تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
السيد  والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة ابلنيابة عن

 :عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

ين ملكتب الوطالسيد النائب احملرتم، هو األصل هو أن ا
للكهرابء واملاء الصاحل للشرب يؤمن هذه اخلدمة للزبناء بشكل 
منهجي كتكون بعض اإلستثناءات اللي هي ماشي األصل الناجتة 
عن إما انقطاعات مبجمة ابش كيدير الصيانة وال انقطاعات غري 

إما اضطراراي حبكم رداءة الطقس وال بعض  مبجمة غالبا كتكون
ى كيفما قلتو اللي كتعرض هلا الشبكة الوطنية علاإلشكاالت اللي  

إثر بعض األعمال التخريبية، لكن املكتب له سياسة تفاعلية 
حبيث أن عندو فرق مداومة ومث عندو ميزانية واليوم هو مؤمن،  

مليون درهم خالل الفرتة دايل  45كذلك ميزانية مهمة دايل 

 من أجل أن تكون عندو فعال ابش يستكمل 5091-5050
 .مجيع اإلجراءات من أجل سد هاد، يعين، حل هاد اإلشكال

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تعقيب عند فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى الكردي

 شكرا السيدة الرئيسة،

نطالبكم بوضع خمطط واضح للتدخل من  السيدة الوزيرة،
كررة واملفاجئة للتيار أجل احلد من معضلة اإلنقطاعات املت

الكهرابئي واليت تتسبب فيها هبوب الرايح وتساقطات الثلوج 
واألمطار، كما يتسبب فيها ضعف احملوالت املخصصة لألحياء 
وكذا قدمها وعدم صيانتها وعدم استيعاهبا لعدادت الربط 
لألحياء، السيدة الوزير احملرتمة، هذه اإلنقطاعات تتسبب يف 

 الكهرابئية للمواطنني، كما تسبب يف أتخريإتالف التجهيزات 
اخلدمات املقدمة للمرتفقني من طرف اإلدارات العمومية واألبناك 
والبيد واملدارس واملصاحل املالية وغريها، وأمام هذا املشكل الذي 
عمر كثريا، ورغم الشكاايت اليت يتقدم هبا السكان يف بعض 

يندين دية إيغرم مجاعة تاملناطق، أذكر منها على سبيل املثال، بل
مجاعة تتاوت مجاعة إمياون وأزغارنريس والقاضي وتيسفان وكذلك 
إبقليم انزكان، وكذلك إبقليم إنزكان آيت ملول مجاعة الدشرية، 
لذا نطالبكم السيدة الوزيرة بوضع خمطط واضح حىت ال تبقى 

 .تدخالتكم رهينة بشكاايت املواطنني، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف خبصوص هاد السؤال؟ 
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد محاد آيت هبا

 شكرا السيدة الرئيسة،
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ابإلضافة إىل ما قيل يف هذا املوضوع  السيدة الوزيرة،
ابإلضافة إىل ما قيل يف هاد القضية دايل االنقطاع دايل التيار 

لي تدارو هادي مدة الكهرابئي، كاين مشكل دايل املنشآت ال
دايل السنوات يف واحد العدد دايل الدواور اللي تتلقى احملول 

سنة وما ابقي شي قاد ابش يستحمل الطاقة  50تدار هادي 
دايل الساكنة، إذن تيشكل واحد العبء كبري ابلنسبة للساكنة، 

 ...مث إشكالية دايل

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .الوزيرةانتهى الوقت، شكرا، تفضلي السيدة 

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
السيد  والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة ابلنيابة عن

 :عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

غري ابش طارئ ابش نتكلموا بشوية داإلنصاف هو أن 
لق ا يتعلق ابلسؤال املطروح املتعهذا اإلشكاالت اللي خاصة فيم

بعمالة إنزكان آيت ملول هو أنه نتيجة السد الضغط اللي كيكون 
على احملوالت الكهرابئية يف هاد العمالة اللي هي ذات الطبيعة 
دايل شبكة اجلهد املنخفض نتيجة النمو الدميوغرايف وخاصة البناء 

ليها الضغط ع الغري املهيكل، اللي مت هو أن كتكون كريتفع تفلح
مبا يفسر هو أن كتكون هاد االنقطاعات، ابلتايل اليوم املكتب 
هو ابرم إتفاقات مع اجلماعات املعنية من أجل تقوية وتوسيع هاد 

 5050و 5091الشبكة، ابلتايل هاد املشكل، إن شاء هللا، يف 
حتددت ليه ميزانية وغيتحل. اإلشكال على املستوى الوطين ما  

صل هو أن املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب كاينش، ألن األ
أوال عندو برامج إنزال حماور رئيسية سواء املنخفضة أو املتوسطة 
أواملرتفعة الضغط. ابلنسبة للحالة اللي طرحتو يف السؤال دايلكم  
كيفما قلت اليوم كاين املكتب فهو مبمج، برمج إجناز حمور 

مليون، وهذا غيكون  45رئيسي آخر مبنطقة إنزكان مببلغ قدره 

عندو أثر فهاد التوازن، سواء ابلنسبة يؤمن، يعين، اجلماعات اللي 
هي مهيكلة ومث كذلك اجلماعات الغري املهيكلة، ابإلضافة إىل 
أتمني، يعين التدخل الفوري اللي كاين مؤمن جلميع اجلماعات 

 ...سواء على املستوى احلضري واملستوى

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى الوقت، شكرا السيدة الوزيرة، ننتقل مباشرة  شكرا،
إىل القطاع املكلف ابلنقل، أرحب ابلسيد كاتب الدولة عندان 
سؤال واحد عن الظروف املهينة والالإنسانية لنقل وتنقيل 

الزراعيني السيدات السادة النواب من الفريق  العامالت والعمال
 .اإلستقاليل، تفضل السيد النائب

 :سيد احلسني أزوكاغالنائب ال

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات العملية اليت 
ستقومون هبا ألنسنة الظروف املهينة لنقل وتنقل العمال الزراعيني 

 وحقن دمائهم اشتوكة كنموذج صارخ يف هذا اجملال؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

تجهيز ر الالسيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزي
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

شكرا السيد النائب ابلفعل املستخدمني يف العامل القروي 
من عامالت وعمال، احلكومة احلالية بدأت اإلشتغال على ملف 
دايل تقنني دايل النقل يف هاد اجملال، عندان قرار اللي هو جاهز 

 يف العامل اد املستخدمنياآلن فيما يتعلق ابلعرابت اللي كتنقل ه
القروي، وعندان دفرت حتمالت اللي، إن شاء هللا، حنن يف صدد 

أننا نكملوه ابش يكون  5098هاد الثالثي األول من السنة دايل 
جاهز لإلستغالل على أساس أننا نفتحو اجملال لكل من يريد أن 
يستثمر يف اجملال دايل نقل املستخدمني يف العامل القروي، ابش 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

50 

قوم هباد املهمة من بعد التصريح والقيام ببعض اإلجراءات اللي ي
 .هي إدارية، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضل السيد النائب للتعقيب

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

الشحن والنقل دايل العمال والعامالت الزراعيةات يف 
 تظروف ال إنسانية و يف، يعين، وسائل نقل مهرتئة وتشكل عراب

املوت وهاد اآلليات خص حىت لنقل البهائم ونقل املبيدات ونقل  
كذلك املنتوجات الفالحية، وهاد املسألة هادي ابلطبع تشكل 
أحد ابشع الصور دايل اإلستغالل الفاحش والطبقي للعامالت، 
إىل كذلك تينضاف للوضع دايهلم والعيش الضنك دايهلم اللي 

ل ما ميكن أنه ف، يعين، أقتيعيشو يف بيوت بالستيكية ويف ظرو 
فيها واحد النوع دايل الدوس على الكرامة دايهلم وعلى احلقوق 
دايهلا، وابلتايل فأعتقد أن هاد اجملال ال جيب كذلك أن يكون 
على حساب السائقني الصغار ابش يكونوا كبش الفداء، فيجب 
حماسبة وعدم اإلفالت من العقاب للشركات اللي تتعيش على 

ن البيئي واملائي دايل املنطقة وهي اللي خصها حساب األم
 ...توفر

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، انتهى الوقت السيد النائب، هل من تعقيب 
 .إضايف؟ تفضل السيد الوزير

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

 احملرتم، قلت أن احلكومة ابلفعل،أان قلت السيد النائب 
تقديرا ملا يقوم به للعمال والعامالت يف اجملال القروي من دور 
أساسي يف التنمية اجملالية والتنمية اإلقتصادية، اإلهتمام هبم هي 

اللي جعلت هاد احلكومة احلالية أهنا ابلفعل متشي حنو أجرأة 
ال م داخل اجملجمموعة من اإلجراءات اللي مرتبطة ابلنقل دايهل

القروي، وألول مرة يف التاريخ دايل البالد دايلنا هاد اجملال دايل 
النقل املستخدمني رجاال ونساء يف العامل القروي غادي يتنظم، 
فإذن كاين قرار فيما خيص العرابت اللي غادي تنقلهم وكاين دفرت 

 ...حتمالت اللي حنن بصدد اإلجناز دايلو على أساس أنه ابلفعل

 :سيدة رئيسة اجللسةال

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم على مسامهتكم يف هذه 
اجللسة، أهنينا األسئلة املدرجة يف جدول األعمال، ننتقل مباشرة 

من النظام الداخلي للمجلس،  925إىل تناول الكلمة وفق املادة 
طلبات تناول الكلمة، الكلمة األوىل ألحد السيدين سي  5عندان 

انو وإدريس الصقلي من فريق العدالة والتنمية حول عبد هللا بوو 
تسريح العمال والعامالت إثر إفالس الشركات، تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيدة الرئيسة،

كما ال خيفى عليكم أبنه الشركات العاملة  السيد الوزير،
السنة   يف قطاع النسيج كتعرف بعض اإلكراهات، تقريبا يف

شركة ومقاولة، ليس آخرها ما يقع مبدينة  97كيتسدو حوايل 
 مكناس وخاصة شركة سيكوميك أو سيكوم على حد تعبري

وكان بعد شراء  5094الصحيح هاد النزاع يرجع طبعا كتعرفوا 
سجل جتاري وقع واحد النوع من النزاع ما بني الشركة من بعد ما 

كانت اجتماعات على   وقع هاد النزاع طبعا كانت اجتماعات
مستوى املفتشية دايل الشغل وعلى مستوى السلطة احمللية ومن 
بعد ذلك كانت جلان دايل املصاحلة احمللية الوطنية لكن حلد 
الساعة هاد الفئة تعاين عندان نساء اللي هم يف وضعيات هشة، 
ويف وضعيات اجتماعية قاهرة دايل املرض، دايل تربية األبناء، 
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األبناء، دايل الصحة، وغريها من األوضاع اهلشة،  دايل تعليم
طبعا احنا ما بغينا حىت شي واحد يستغل هاد الظرف ويدفعهم 
للشارع، ورمبا أان كنقول ميكن يل يرتزق هبم حىت سياسيا وإن كان 
ال عالقة للجماعات الرتابية ابملوضوع، ولكن اليوم احنا  

هة واشنو هي وجكنساءلوكم احلكومة كيف تنظر هلذا املوضوع 
النظر دايهلا لكي طبعا كتحل هاد املعضلة دايل النسيج بصفة 
عامة وخاصة دايل شركة سيكوم مبكناس، ألن امسعنا بعض 
اإلجتماعات لعل آخرها كان يوم اجلمعة ومت إقدام هداك 
الشخص اللي هو أجنيب اللي كان شحال هذه هو كيتبأ ما  

 املوضوع آخر املستجدات يفكيبغيش جيي، اليوم جا بغينا نعرفوا 
 .شنو احللول اللي كتقدمها احلكومة هلاته الوضعية؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، الكلمة اآلن للحكومة، السيد وزير الشغل تفضل، 
 .السيد الوزير مرحبا بك

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

 شكرا السيد الرئيسة،

 ائبني احملرتمني،شكرا السيدين الن

أود أن أؤكد لكم أن وضعية عمال وعامالت سيكوميك 
قد حظي ومازال حيظى بعناية ومتابعة من قبل احلكومة، أقول 
احلكومة وليس فقط من قبل الوزارة، ومن قبل رئيس احلكومة 
شخصيا ومن وزارة الشغل والداخلية، يعود أصل هذا املشكل إىل 

كني ركة وتوقفها عن العمل وعدم متتغيري الوضعية القانونية للش
األجراء من األجور املستحقة، قامت املصاحل اإلقليمية واملركزية  
كما أشرمت مبواكبة هذا النزاع حيث مت عقد عدة اجتماعات مبقر 
عمالة مكناس عب فيها املدير العام للشركة عن استعداده لتوقيع 

ات القانونية ياملقتضيات القانونية املتضمنة أو لتطبيق املقتض
من مدونة الشغل بعدما مت متكني طريف  91املتضمنة يف املادة 

النزاع من كل التوضيحات القانونية من قبل مصاحلنا، واليت 
تتضمن حقوق األجراء ومكتسباهتم واالستمرار ابلعمل بشكل 
عادي مع السعي للتقليص من مدة التوقفات. وعلى الرغم من  

خ ت الشركة نشاطها بشكل هنائي بتاريكل اجلهود املذكورة أو قف
دون متكني األجراء من أجورهم املستحقة، مما  5097نونب  9

حذا ابملصاحل اإلقليمية للوزارة بتذكريها، بتذكري إدارة الشركة مث 
حررت مصاحل الوزارة حمضر  5097نونب  57بعد ذلك بتاريخ 

دت  ، انعق5097دجنب  2خمالفة أحالته على القضاء بتاريخ 
كذلك السيد وايل اإلقليم طلب االنعقاد دايل اللجنة اإلقليمية، 
انعقدت اللجنة الوطنية، انعقدت هذه اللجنة وعبت يعين الشركة 
عن استعدادها الستئناف النشاط شرط احلصول على ضماانت، 
نبهت مصاحلنا أن اإللتزامات يف حمضر اجتماع اللجنة أن 

 النظام العام والحتتاج إىل إلتزامات واجبات الطرفني تعد من
 ..تصرف

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، شكرا لكم انتهى الوقت، تفضل

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

انعقد مؤخرا يف وزارة الداخلية اجتماع مع املصاحل دايل 
عداده توزارة الداخلية ومع املعين ابألمر الذي استدعي وعب عن اس

 ..لتقدمي خطة عمل من أجل استئناف الشركة لنشاطها

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، نقطة نظام يف التسيري، يف تسيري 
 .اجللسة، تفضل

 :النائب السيد عبد الودود خربوش )نقطة نظام(

تقدمنا يف فريق التجمع الدستوري قبل أسبوعني طلبا 
حااي فاجعة النزاروطي، قبل إلحاطة احلكومة علما بشأن ض
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الطلب ومل تقدم اإلحاطة بسبب تزامن اجللسة مع انعقاد اجمللس 
الوزاري السابق، أعدان نفس الطلب ومل يقبل اليوم ما الداعي 
 السيدة الرئيسة؟ نتساءل عالش تقبل قبل أسبوعني وترفض اليوم؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

سة هو حنااي يف رائإذن أان اللي مدرج عندي السيد النائب 
و اللي أان غتساءلين شن، اجللسة ما دامت نقطة نظام حول التسيري

 5مدرج عندي يف جدول أعمال ومل أبرجمه أان مدرجني عندي 
وحدة لفريق العدالة التنمية  925طلبات تناول الكلمة يف املادة 

والثانية للفريق اإلشرتاكي غنعطيوها له دااب هاد السؤال صوغه يف 
ل ووجهه للحكومة احملرتمة شكرا، إذن اآلن ال لن يسجل يف سؤا

احملضر ألنه خارج، كيتسجل يف احملضر ما هو مدرج يف جدول 
األعمال، السيد النائب احملرتم نقطة نظام يف التسيري ؟ إيوا نشوف 

 .التسيري تفضل

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي )نقطة نظام(

ومة اين يف إطار احلق يف املعلإذا مسحتم السيد الرئيس، مز 
هاد اجلدول يف املعلومة خاص يكونوا فيها طلبات تناول الكلمة، 

 .وشكرا لكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، الكلمة الثانية للمتحدث الثاين، السيد النائب 
 احملرتم سعيد ابعزيز عن الفريق اإلشرتاكي حول اإلعتقال التعسفي

ة ى عدم آدائهم للغرامات املالية الناجتللمواطنات واملواطنني بدعو 
 .عن خمالفات السري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 شكرا السيدة الرئيسة،

نريد التحدث يف موضوع طارئ حول اإلعتقال التعسفي 
للمواطنات واملواطنني بدعوى عدم أدائهم للغرامات احملكوم هبا 

فاليوم العشرات داملواطنات عليهم من أجل خمالفات السري، 
واملواطنني كيمشيوا للخارج، مغادرة الرتاب الوطين عب املطارات 
 وكيتم التوقيف دايهلم يف املطارات يف وضعية مأساوية منهم البعض

اللي كان غادي ألداء مناسك دايل العمرة ومت توقيفهم بدعوى 
أدوا  اأن عندهم أحكام صادرة يف حقهم، يف الوقيتة اللي كيكونو 

مصاريف التنقل، هناك أيضا عشرات املواطنني كيتم اقتيادهم من 
الفنادق ليال يف الوقيتة اللي كيكونوا غاديني يدوزوا مبارايت 
وامتحاانت هلا ارتباط مبستقبلهم، وهاد املسائل تيفوت عليهم 
فرص بدعوى أنه كاين خملفات يف حقهم، وحكمت، وهاد 

في ألن ش مسيناها ابإلعتقال التعساملخالفة اللي كتجي نتيجة عال
مسطرة اإلكراه البدين هنا مت اخلرق دايهلا منذ البداية، فاألوىل أنه 
ما ميكنش حتريك الدعوى العمومية يف حقهم بال ما يكون يف 
خبارهم، خص البد استدعاءهم ابش ميارسوا احلقوق دايل الدفاع 

اعد دايل تبليغ و دايهلم، مث ملي تيتصدر احلكم تيتبلغ هلم طبقا للق
-47املقررات القضائية يف املسطرة اجلنائية وكذا الفصول دايل 

من قانون املساطر املدنية، وال تبلغ هلم، وأيضا يتم  48-41
يوم ولن يتم هذا، فاليوم كتحرر حماضر  40إنذارهم داخل أجل 

االمتناع وعدم وجود ما ال حيجز ابملئات داخل املكاتب دايل 
عسف دىن تنقل إىل املنازل دايل املخالفني، هذا فيه تالتنفيذ بدون أ

وهذا فيه ضبط يف حقوق القضاء والتقاضي وهذا فيه هذا يبني 
هشاشة العدالة عندان وابلتايل فمن حق املواطنني يكون يف 
خبارهم، من حق املواطنني تطبق يف حقهم مسطرة إكراه بدين 

 .وفق القواعد القانونية املعمول هبا، وشكرا

 :لسيدة رئيسة اجللسةا

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، الكلمة للحكومة يف 
 .شخص السيد وزير العدل
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 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

شكرا السيد النائب احملرتم على طرح هاد التساؤل واللي 
مهم ويستأثر إبهتمام وسائل اإلعالم وابهتمام املؤسسة التشريعية، 

ويف  امات والعقوابت املالية يف نقط العبورفيما يتعلق أبداء الغر 
احلدود هذا مشكل مت حله ومتكن الناس اللي صادر عليهم أحكام 

هلا أيديوا يف عني املكان، وابلتايل هاد املبالغ البسيطة تيتم اآلداء داي
 .لدى املصاحل اجلمركية ويتم إطالق سراح احملكومني فورا

واحد العدد   قة هناكفيما يتعلق ابملوضوع الثاين يف احلقي
كبري دايل التظلمات كما تفضلتم وهاد التظلمات هي حالة 
منصبة على عدم علم بعض األشخاص أبصل األحكام الصادر 
يف حقهم وعدم علم البعض اآلخر إبجراءات مسطرة اإلكراه 
 البدين، بال ما نغرقك يف التفاصيل القانونية، أود أن أشري إىل أنه

 األسبوع املاضي إىل عقد لقاء موسع مع وزارة العدل ابدرت يف
األمن ومع إدارة األمن الوطين والدرك ورائسة النيابة العامة لتدارس 
هاد املوضوع، ومقرتح وزارة العدل هو فتح اإلمكانية إلستخالص 
الغرامات احملكوم هبا يف موضوع مسطرة اإلكراه البدين لدى مصاحل 

ال،  احملكوم هبا فيها، وذلك،األمن والدرك ابملدن اليت مت إيقاف 
املطارات كاينة موجودة واألداء يتم اآلن، األداء يتم يف كل مراكز 
احلدود، إذن اجلديد وغادي يتم اجتماع هنار األربعاء مع كل 
املصاحل املعنية لتمكني املواطنني من األداء الفوري للمبالغ احملكوم 

 .هبا يف عني املكان، شكرا

 

 

 

 

 

 :ةالسيدة رئيسة اجللس

 .ةرفعت اجللس شكرا لكم السيد الوزير، شكرا للجميع،

 
 


