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 الثماننيو  الرابعةحمضر اجللسة 
 

 (.م8332أبريل  13ه )3311 شعبان 31 االثنني :التاريخ

يس جملس رئل الرابعالنائب  الواحد األنصاريعبد  السيد: لرائسةا
 النواب.

دقيقة ثالثة زواال والال ابتداء من الساعة اتساعثالث  :التوقيت
 .نيالثالثالرابعة و 

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  األعمال:جدول 
 احلكومية التالية:

 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ 
 كتابة الدولة املكلفة ابلنقل؛ 
  ؛واالقتصاد الرقميوالتجارة  واالستثمارالصناعة 
  الدولة املكلفة ابملاء؛كتابة 
  الوزارة املنتدبة املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون

 اهلجرة؛
  الوزارة املنتدبة املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع

 ؛املدين الناطق الرمسي ابسم احلكومة
 بة الدولة املكلفة ابلصناعة التقليدية واالقتصاد اتك

 االجتماعي.
 

 :الواحد األنصاري رئيس اجللسةالسيد عبد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 افتتحت اجللسة،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

خيصص جملس النواب هذه اجللسة لألسئلة الشفهية يف إطار       
 13مراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول أعمال هاته اجللسة 

داد الرتاب الوطين والتعمري قطاعات إع هتم:سؤاال شفهيا، 
اعة الصن واإلسكان وسياسة املدينة؛ القطاع املكلف ابلنقل؛

والتجارة واإلقتصاد الرقمي. مث القطاعات املكلفة بكل  واالستثمار
املاء؛ املغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة؛ والعالقات مع  من:

الربملان واجملتمع املدين؛ والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي. 
يف البداية نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة، فلتتفضل 

 .السيدة أمينة اجمللس لتالوهتا مشكورة

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 شكرا لكم السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني

توصلت رائسة اجمللس من السيد رئيس احلكومة مبشروع       
يقضي ابملصادقة على املرسوم بقانون رقم  81.32قانون رقم 

املوافق  3311مجادى اآلخرة  6، الصادر يف 8.32.331
بسن أحكام انتقالية يف شأن التبادل اآليل  8332فرباير  81ل

 .للمعلومات ألغراض جبائية

من النظام الداخلي  311اثنيا وعمال مبقتضيات املادة       
للمجلس، توصلت الرائسة من السيد رئيس احلكومة مبراسلة تتعلق 

املتعلق ابجلامعة  31.36بسحب مشروع قانون رقم 
الذي سبق أن أودع لدى مكتب جملس األورومتوسطية بفاس، 

 .8336يوليوز  81النواب بتاريخ 

من النظام الداخلي جمللس  66وتطبيقا ملقتضيات املادة       
النواب، توصلت الرائسة من السيد رئيس الفريق اإلستقاليل 
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للوحدة والتعادلية، مبراسلة خيرب من خالهلا اجمللس قرار الفريق 
 81عارضة، ولل  ابتداء من راريخ القاضي ابإلنتماء إىل امل

 .8332أبريل

كما توصلت الرائسة من السيد مصطفى املنصوري، عضو       
فريق التجمع الدستوري بطلب استقالته من جملس النواب، ولل  
على إثر تعيينه سفريا ابململكة العربية السعودية من طرف صاحب 

 .حفظه هللا اجلاللة املل  حممد السادس

خبصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية       
أبريل  13إىل  81اليت توصل هبا جملس النواب من راريخ 

سؤاال شفواي،  16، توصلت رائسة جملس النواب ب: 8332
جوااب على أسئلة كتابية ومت سحب  13سؤاال كتابيا،  863

 .سؤال شفوي واحد وسحب سؤال كتايب واحد، والسالم عليكم

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة النائبة،

  السادة النواب،

 السيدات النائبات احملرتمات،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا،       
ونستهلها بقطاع إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة 

اكية عن واإلشرت املدينة. يف سؤال أول للمجموعة النيابية للتقدم 
برانمج حماربة املدن الصفيحية، فليتفضل أحد السادة النواب أو 

 .النائبات من الفريق، تفضلوا

 :يدياالنائب السيد سعيد الز 

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد الوزير احملرتم، ما هي اإلجراءات اليت سطرهتا وزارتكم       
 وترية إعالن برانمج "مدن بدون صفيح"؟من أجل تسريع 

 :السيد رئيس اجللسة

 .للجواب، تفضلوا الكلمة للسيد الوزير      

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

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 السيد النائب احملرتم،

أربع نقط: أوال فيما خيص اإلجنازات، ابلتأكيد  اجلواب يف      
برانمج مدن بدون صفيح أدى إىل حتسني األوضاع السكنية دايل 

أسرة، على أساس أن  133.333عدد من األسر وابلضبط 
اإلحصاء األصلي على أساسه تبىن هاد الربانمج، كان دايل هاد 

كل دايل حتيني هاد ألف أسرة، إلن كان مش 813اإلحصاء يف 
ألف أسرة،  133اإلحصاء. ولكن اآلن بتحسني أوضاع دايل 

من واحد اإلحصاء الشامل دايل  %23استطعنا حنققو تقريبا 
 .ألف أسرة، إلن إجناز مهم 333

هناك إكراهات، إكراهات حناول أن نعاجلها من خالل       
لرفع زمتني لواحد العدد دايل األعمال : الدعم املايل واملواكبة الال

ل من وترية إجناز املشاريع املرتبطة هباد الربانمج؛ تسريع عملية ترحي
األسر إىل الوحدات املنجزة؛ كما نعمل على إجياد صيغ مناسبة 
لإلستجابة لطلبات األسر املتفرعة والتنسيق مع السلطات احمللية 
لتشديد الرقابة للحد من توسع رقعة األحياء الصفيحية مع توحيد 

ملعايري املعتمدة الستفادة ألسر من هاد الربانمج، وكذل  كانت ا
 .نقطة مهمة هي تعبئة العقار الالزم لفائدة األسر
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد النائب للتعقيب تفضلوا      

 :يدياالنائب السيد سعيد الز 

نا أدىن ليس لديشكرا السيد الوزير على توضيحاتكم، حنن       
ش  على اجملهودات اليت تقوم هبا وزارتكم، إن مركزاي أو إقليميا، 
وخري دليل على لل  هو الظرف القياسي الذي مت فيه توقيع 
ومتويل اتفاقية الشراكة مع مجاعة "الشراط" من أجل القضاء بصفة 
هنائية على دور الصفيح، وأخص ابلذكر هنا جمموعة من الدواوير، 

وار "الواد" ودوار "الصخر"، إضافة إىل الشتات. ولكن وخاصة د
هناك جمموعة من املشاكل اليت تبقى عالقة لكونكم السيد الوزير، 

  .تدبرون قطاعا حساسا ومركبا ومعقدا

السيد الوزير، نطلب منكم التدخل العاجل من أجل حل       
ضم تجمموعة من املشاكل، ويتعلق األمر جبماعة "املنصورية" اليت 

أكرب التجمعات السكنية إبقليم بنسليمان حيث أن هناك عمل 
جبار قد أجنز من طرف اللجنة اإلقليمية يف عملية إحصاء اجلميع، 
ولكن مع األسف الشديد ال زال امللف مل يعرف أي تقدم نظرا 
لعدم موافقة اللجنة اجلهوية على تعبئة العقار لفائدة جمموعة 

 .العمران

 :ةالسيد رئيس اجللس

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد     
 .النائب من فريق العدالة والتنمية، ما كاين شي تعقيب اإلخوان؟

 :النائب السيد مجال املسعودي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، كنعرفو أبن مدينة رازة من املدن اليت       
ية "مدينة بدون دور صفيح" بدافازت جبائزة دولية فيما خيص 

التسعينات، ولكن لألسف الشديد هناك تراجع كبري. وابلتايل 

إضافة للدعم املايل الذي جيب أن يتوفر يف هاد اإلطار هذا، هناك  
كذل  ضرورة التنسيق مع القطاعات احلكومية من أجل توفري 
 ،وتعبئة عقار هلاد العملية هادي، ألن كما تعلمون اآلن مجاعة يف
يعين، حاجة ملحة هلاد األمر دايل العقار، وابلتايل جيب التنسيق 

 .يف لل . وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .ردكم السيد الوزير احملرتم، تفضلوا      

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

اول أن نتغلب على واحد العدد دايل الصعاب ابلفعل حن      
وخبصوص املسألة دايل العقار، ولكن بغيت نقول هنا، رغم 
اإلجنازات، أان مقتنع اآلن أبن هاد املقاربة فيما خيص الربانمج 
دايل "مدن بدون صفيح" خصها واحد النوع دايل التصحيح حنو 

قت اإلشكالية لو املزيد من املقاربة اإلدماجية اللي تتعاجل يف نفس ا
 ...دايل السكن ولكن كذل  قضااي أخرى من التشغيل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. اآلن إىل سؤالني هلما       
وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بسياسة التعمري ابلعامل القروي، لذا 
سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيد 
الوزير. السؤال األول هو للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال

 :النائب السيد كرمي شاوي

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن واقع سياسة التعمري ابلعامل القروي،       
 .وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

اجلواب السيد الوزير.. عفوا السؤال الثاين هو للسيدات       
 .والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 كومي يف جمالمن اإلجراءات اليت تضمنها الربانمج احل      
ع التعمري االلتزام بتأطري التعمري والبناء ابلعامل القروي عن طريق وض
برانمج خاص ابملساعدة املعمارية والتقنية واهلندسية ابلعامل 
القروي، وكذا بلورة مشاريع مندجمة هتم املراكز الصاعدة مع احرتام 

 .رام للبيئة الطبيعية واخلصوصية املعمارية للعامل القروي

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا      

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

شكرا للفريقني احملرتمني على هاد السؤال اللي كيتعلق إلن       
بقضية أساسية هي املسألة دايل التعمري والبناء ابلعامل القروي، 
اللي من الضروري نعطيوها واحد األمهية قصوى، وحقيقة من 
 األولوايت. مبا أن السؤال املطروح يتعلق بتأطري البناء والتعمري يف

ال، ج مراجع لتأطري التعمري والبناء؛ كاين أو العامل القروي، كاين جو 
واثئق التعمري وهنا ال بد القول أبن هناك جمهود جبار، حبيث 

ابلنسبة  %12استطعنا بلوغ معدالت للتغطية جد مهمة 
ابلنسبة للمجاالت القروية.  %13للمجاالت احلضرية وأزيد من 

  وكذل  جيب، كذل ، أن نؤكد أبن التجمعات القروية املهمة

كلها اآلن مت تغطيتها مبخططات لتنمية التكتالت العمرانية 
 .القروية، هذا فيما خيص واثئق التعمري

أما فيما خيص القانون، نعلم مجيعا أن هناك قانون تيطرح بعض    
اإلكراهات هو موضوع جدل، والبد نستمر يف النقاش أو التشاور 

مل القروي ايف ما خيص هال النقطة، ولكن ابلنظر خلصوصيات الع
أجازت التشريعات املعمول هبا إمكانية منح إستثناءات والنزول 
على اهلكتار الواحد والسماح ابلرفع من عدد األمتار املبنية، وكذا 
علو بنيات إىل غري لل  من التسهيالت اليت شريطة بطبيعة احلال 
 تفادي العمليات العمرانية املتفرقة اليت بشأهنا أن هتدد مميزات هذه
املناطق، خاصة ضواحي املدن واملدن واملناطق الفالحية والغابوية 
والساحلية. أان اآلن تنقوم تنمشي للوكاالت احلضرية عندي أخبار 

من طلبات الرخص يف  %13حىت ل %23تتقول أبن تقريبا 
العامل القروي تتم اإلستجابة إليها ابإلجياب، ولكن البد من واحد 

ة ج جديد للمساعدة املعمارية والتقنيالتصور متكامل، هناك برانم
اجملانية اللي البد موجود منذ زمن، وحقيقة عندان العزم ابش نعطيو 
واحد القوة وواحد الدينامية جديدة، كاين كذل  تشجيع إحداث 
عمليات بديلة من قبيل التجزائت لات التجهيز احملدود أو 

مرانيا قواي، ع التدرجيي مبحالاة الدواوير واملناطق اليت تعرف ضغطا
أو كذل  هناك توجيه عمل الوكاالت احلضرية يف اجتاه حتديد 
جمموعة من املراكز والدواوير اليت تعرف ضغطا دميوغرافيا وعمرانيا 
خاص تغطيتها بواثئق التعمري. كذل  جيب اإلشارة أن واحد 
العدد الربامج يف العامل القروي والسيما الربانمج الوطين حملاربة 

، اهلدف منو أو الرهان منو الربانمج واحد العدد الربانمج  الفوارق
كذل  هو بلورة واحد النمولج تعمريي متجدد واستباقي ابلعامل 

 ...القروي من خالل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا انتهى الوقت. تعقيب فريق التجمع       
 .الدستوري
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 :النائب السيد كرمي شاوي

 الرئيس،شكرا السيد 

األكيد السيد الوزير على أن اجلميع يعترب اليوم أبن العامل       
القروي هو واحد القطب حموري للبنية الرتابية واإلقتصادية 
للمغرب، لكن على الرغم من لل  فهال العامل القروي الزال يعاين 
من اهلشاشة، من العزلة ومن خصاص مهول على مستوى البنيات 

مستوى اخلدمات أو على مستوى التجهيز. مع التحتية، على 
األسف، أن ملف التعمري أو سياسة التعمري يف العامل القروي 
تساهم بطريقة أو أبخرى يف تكريس هذه الوضعية، سواء من 
خالل مستوى ختطيط املراكز القروية أو توجيهها أو مراقبة توسعها 

لعدد واحد ابل أكثر من هذا هنال  اليوم مع األسف لغاية يومه، 
من املناطق القروية ال تتوفر اليوم على تصاميم التهيئة والتنمية، 
إلن فشل وعجز هال السياسة التعمريية كنعرفو أبهنا ترتجع 
ألسباب واقعية؛ كواثئق التعمري كيفما لكرتو، األنظمة العامة 
للبناء كأنظمة املخالفات أو كذل  أسباب قانونية كتعدد األنظمة 

العقارية. األمر اللي كيجعل من هال الشي أن سياسة والقوانني 
التدخل يف بعض األحيان ملعاجلة بعض امللفات العالقة على 
مستوى التعمري، وهذا على واحد اجملموعة دايل املشاريع اللي من 
شأهنا أهنا تساهم يف التنمية جيعل من آليات التدخل معقدة إن مل 

 عوض أن سياسة تعمري يف نقل مستحيلة، فبالتايل كنصبحو أمام
  تساهم يف حتقيق التنمية تعرقل التنمية، األمثلة على هال احلالة هي
كثرية وهي أكثر يف جهة الغرب، وإيال جات الفرصة ممكن 

 ...نعرضوها ليكم إلن حنا حباجة إىل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. تعقيب الفريق احلركي       
 .السيد النائب تفضلوا

 

 :الناب السيد عبد الرمحان العمري

شكرا السيد الوزير على اجلواب القيم، كما يعلم اجلميع كلنا       
رمته ب قرويون، قانون التعمري ليس ابلعامل القروي قانون التعمري

يعرف إشكاالت عديدة، بل أقول خطرية لساكنة هذه املنطقة 
وكرؤساء مجاعات قروية املشكل ألننا ننتمي للمنطقة القروية 

العويص وأمامنا هو التحدي دايل البناء. ملالا؟، ألن كنا كنطمح 
نتقدم كرؤساء مجاعات، ولكن نتأسف ألن تقلص اختصاصات 
رؤساء اجلماعات، على سبيل املثال كالقانون السابق رقم 

، فالبد من تعديل هذا القانون حىت أيخذ بعني االعتبار 66.38
دايل اجلماعات القروية أو اجلماعات برمتها. ويف  اخلصوصيات

انتظار لل ، جيب إجياد حلول عاجال كتفعيل الربانمج اخلاص 
ابملساعدة املعمارية والتقنية واهلندسية بصفة عامة، مع احرتام رام 

 ...للبيئة الطبيعية واخلصوصيات التقنية إىل آخره

، بل ساء مجاعاتحنن كرؤ ، السيد الوزير احملرتم السيد الرئيس،
أقول شبه راحلني ألن اهلجرة مستمرة، االقتصاد واقف، البناء يف 
احلقيقة هو احملرك األساسي ليس ابجلماعات القروية فقط وإمنا 
على الصعيد الوطين، ألن البناء ملا يقوم مقاول مبقاولة معينة 

 ...يتعمم

 :السيد رئيس اجللسة

؟، الوقت. هل من تعقيب إضايفشكرا السيد النائب، انتهى       
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، كلمة اجملانية يف واثئق التعمري ابلنسبة العامل      
القروي مسعناها بزاف داملرات، مسعناها من عند الوزير السابق، 

واطن دا ن املالية، مسعناها يف الغرفة يعين املمسعناها يف مناقشة قانو 
يف ودنيه اجملانية. على أرض الواقع قانون املالية ما فيهش وال بند 
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يشري أبن كاينة ميزانية أرصدت للمجانية، يعين كتزيدو توسعو 
اهلوة ما بني السياسي واملواطن. ويف جواب كتايب جاوبتينا السيد 

رخصة  11ر"، اعرتفتو أبن كاينة الوزير، على مجاعة "سيد املختا
رخصة  11، كظن أبن مجاعة "سيد املختار" فيها 8331يف سنة 

السيد الوزير؟، كفى من العبث، نقولوا للمواطنني الواقع، ورينا بند 
ما كاينش،  8332يف قانون املالية فيه كتكلمو على اجملانية دايل 
جدو، إيوا منا كنو انقشنا معكم قانون املالية مع الوزير السابق، تكل

سريو حىت توجدو واجي قولوها للمواطن، املواطن كيمشي عند 
رئيس اجلماعة كيقول انتما ما بغيتوش ديرو لنا اجملانية وشكرا 

 .السيد الوزير
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟، تفضلوا السيد النائب       
 .من فريق العدالة والتنمية

 :السيد حممد العثماينالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

وحنا   8331السيد الوزير، كنتساءلو على املرسوم من       
كنستناوه ما عرفناش هاد املرسوم فني وصل، غري قولوا لنا هاد 
املرسوم فني هو؟. السيد الوزير، املواطن يف العامل القروي يف اجلبل 

 ت، إلن خاصابغي يزيد بيت ممنوع ابش يزيد هادي  البي
إجراءات عملية ابش هاد العامل القروي ميكن يبين بيت لولدو وال 
يزوج شي واحد من اوالدو، وابلتايل هاد املسألة راها مستعجلة 

 .املرسوم خاصو خيرج
 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟، الكلمة لكم السيد الوزير للرد       
 عفوا السيد الوزير، هناك تعقيب إضايف آخر على التعقيبات..

 .من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد حسن عوكاشا

 شكرا السيد الرئيس،

دايل  %13دايل الرخص  %13السيد الوزير، ماشي       
دايل الطلبات رؤساء  %13الطلبات ابلرفض ملالا؟، ألن 
اعة قروية ما كندفعوهاش كاع اجلماعات القروية ونرى أي مج

للعمالة، ألن مرفوضة من األول، الناس كيقول ل  بغيت غري نبين 
بيت وصالون لولدي كنقولو لو ما عندكش احلق ألن القانون ما 
مسموحش ل ، القانون احلايل ما كيستاجبش للواقع احلقيقي 
 .دايل العامل القروي ال اجتماعيا وال اقتصاداي وال ثقافيا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات.. الزال تعقيب       
آخر امللف فيه تعقيبات إضافية كلها، تفضلوا السيدة النائبة 

 .احملرتمة من الفريق احلركي

 :النائبة السيدة حكيمة بل قساوي

 شكرا السيد الرئيس،

فعال هاد القانون هذا فهو جمحف ابلنسبة لساكنة ال العامل       
القروي وال هوامش احلواضر، فما ميكن ليناش هاد القانون ما 
ميكن ليناش نطبقوه على هاد الساكنة ألن االرتفاع دايل التكاليف 

هلذا  doncوأن بزاف د األمورات اللي مها مستغنيني عليها، 
خلق واحد الوكالة  -carrément- حنا كنطالبو خبلق

هي اللي غادي ميكن هلا غادي تقوم ابلدراسة دايل كل ما  قروية
يهم العامل القروي. الوكاالت احلضرية راهم ديباساو األشغال دايهلم 
ما ميكن هلمش يهتموا ابملشاكل دايل العامل القروي. وحنا كنقولو 
ء اهذا الوكالة القروية البد منها ما عندانش احلل، وراه الرؤس

داجلماعات كلهم راه عارفني املشاكل اللي كيتخبطو فيها، 
والساكنة دااب البناء راه واقف يف العامل القروي، عجلة اإلقتصاد 
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موقفة، الناس دااب راه والت اهلجرة، حبال ايال كنشجعو كنقولوا 
 .هلاد الناس أجيو هاجروا للمدينة

 :السيد رئيس اجللسة

بقى حملرتمة. الكلمة للسيد الوزير إن مل يشكرا السيدة النائبة ا      
 .تعقيب إضايف للرد على التعقيبات، تفضلوا السيد الوزير

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

ابلنسبة للقانون، ابلتأكيد خاصنا املزيد من التشاور ابش       
نطوروه، ولكن أؤكد أبن التوجه العام هو حنو واحد نغريوه، ابش 

الليونة ومرونة كبرية ملنح إستثناءات عندما األمر واحلالة تربر لل ، 
ن، ابستثناء بعض املعيقات اللي تتعلق بطبيعة احلال بضواحي املد

 ابجملال الغابوي، ابلشواطئ، بضرورة احلفاظ على الطبيعة الفالحية
راضي املسقية إىل غري لل ... كاين لبعض األراضي، كذل  األ

 .ليونة ولكن أان متافق أبن خاص التشاور

اجملانية تتعلق ابملساعدة املعمارية والتقنية، واآلن يف مجيع       
جمالس اإلدارة دايل الوكاالت احلضارية تنمررو واحد التوصية اللي 
ترتفع واحد العدد دايل اإلكراهات فيما خيص ضابط دايل 

ت العمومية اخلاصة ابلوكاالت احلضرية ابش ميكن لنا الصفقا
نشتاغلو، وابلنسبة للوزارة راه مت حتويل اإلعتمادات للوكاالت 

 .احلضرية للشروع يف العمل

مث النقطة الثالثة اللي بغيت أنكد عليها، بطبيعة احلال       
خاصنا نعاجلو قضااي السكن يف العامل القروي، ولكن خاصنا واحد 

لج تعمريي جديد اللي يتجنب يتفادى التفرقة ملا هلا من النمو 
تكلفة بدون مردودية اقتصادية واضحة، وهذا يقتضي واحد العمل 

 .جبار حنا عازمني على كل حال أننا جنتهد يف هاد اإلجتاه

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هناك سؤالني أيضا هلما وحدة املوضوع ويتعلق األمر       
 اخلاص ابملساعدة املعمارية والتقنية ابلعامل القرويمبآل الربانمج 

دائما. سيطرحان دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا ومها األول 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حلسن واعري

 .لنيعلى أشرف املرس بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، يف اجللسة األوىل للربملان تعهدت احلكومة       
ابختال إجراءات استعجالية وكنسطر على هاد الكلمة منها 
املساعدة املعمارية واهلندسية والتقنية للمواطنني يف العامل القروي. 

 .اجملانية؟ وشكرانسائلكم السيد الوزير، فني وصالت هاد 

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال الثاين هو للسيدات والسادة النواب احملرتمني من       
 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،

تبنت الوزارة دايلكم واحد الربانمج خاص  السيد الوزير،      
ابملساعدة املعمارية والتقنية واهلندسية ابلعامل القروي، ومن خاللكم 
مسعناه يف احلكومة كيف جا على لسان الزميل النائب احملرتم اللي 

 .سبقين، املآل دايل هادشي فني وصل؟ شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .وزير، تفضلواجواب السيد ال      

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

شكرا للنواب احملرتمني على هاد السؤال، اللي تيأكد مرة       
أخرى وحنا متافقني على لل ، على األمهية اللي خاصنا نعطيو 

اد مل القروي. فيما خيص ههلاد املسألة د البناء والسكن يف العا
الربانمج دايل املساعدة التقنية واهلندسية اجملانية، يف الواقع موجود 

، ولكن البد االعرتاف أبن ما استطعناش حنركوه، 8338منذ 
مت  8331، 8338وحلد اآلن ما خدمش، ما خدمش. يف 

التقييم، ومت مراجعة وضع صيغة جديدة هلال الربانمج على أساس 
ة رض املقدم ليشمل إضافة إىل التصاميم املعمارية اجملانيتوسيع الع

التصاميم املرتبطة ابخلرسانة وإعادة هيكلة الدواوير، وتل  اخلاصة 
مبناطق التجهيز التدرجيي واملواثيق املعمارية واملشهدية إىل غري 
لل ... مث توسيع قاعدة املستفيدين من الربانمج ليشمل كذل  

عني طاة بواثئق التعمري املصادق عليها، أخذا باجملاالت القروية املغ
اإلعتبار أن املقاربة السابقة استثنت جماالت قروية يف أمس احلاجة 
للربانمج وابلتايل فوتت عليها فرصة االستفادة منه. أين حنن اآلن 
من التنزيل؟ التنزيل ما ميكن لو يتم إال عن طريق الشراكة، الشراكة 

دايل اتفاقيات الشراكة  3آلن عندان أوال مع جمالس اجلهات، ا
-مكناس، جهة خنيفرة-دايل جمالس اجلهات: جهة فاس 3مع 

-رافياللت، وكذل  الداخلة-ماسة، درعة-بين مالل، سوس
وادي الذهب، مخسة دايل اجلهات، أو كذل  بطبيعة احلال 
بشراكة مع املدرسني املعماريني أو مع الطبوغرافيني اللي قابلني 

يف مقابل على أساس بطبيعة احلال نتكفلو ابلتكال يشتغلو بدون
أو املصاريف. أو مرة أخرى الوزارة راه فوضات االعتمادات يعين 

مليون دايل الدرهم ابلنسبة لكل جهة لتفعيل الربانمج، ويف  38

جمالس اإلدارة دايل الوكاالت احلضرية رفعنا العراقيل القانونية اللي 
مج، إلن اآلن أعتقد أبن مجيع حالت دون منشي نسرعو ابلربان

الشروط متوفرة ابش نعطيو واحد الدفعة هلال الربانمج أو هالي 
 .هي العزمية دايلنا

 : السيد رئيس اجللسة

تعقيب السادة النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضلي       
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة عائشة إيدبوش

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عملية املساعدة املعمارية واهلندسية والتقنية       
اجملانية لصاحل العامل القروي جيب أن تواكبها جمموعة من 
اإلجراءات ضماان لتحقيق األهداف املتوخاة منها، أهم وأمهها 
ضرورة إصدار املرسوم املتعلق بتسوية وضعية البناايت القائمة الذي 

لل  من أجل التمكن من التعامل ، و 66.38نص عليه القانون 
مع احلاالت القائمة واليت يصعب أن تواكب جذراي عمليات 

 تسوية الوضعية لظروف إجتماعية على اخلصوص؛

وجوب تصنيف وفرز اجملاالت القروية، وأخد بعني  -اثنيا      
اإلعتبار خصوصيات كل منطقة، املناطق املناطق احمليطة 

 السقوية، واملناطق اجلبلية؛ ابجلماعات احلضرية، املناطق

تبسيط املساطر وتقدمي التسهيالت للحصول على  -اثلثا      
 الرتاخيص الضرورية، إعادة العمل ابللجنة اإلدارية املتنقلة اليت تبت
 يف امللفات يف عني املكان ومتنح اإلستثناءات الالزمة يف وقتها؛

بعني اإلعتبار اإلكراهات املتعلقة ابلعقار مثل  األخذ -رابعا      
طبيعة العقار، املساحة الدنيا للعقار موضوع الرتخيص وامللكية، 

 .شكرا السيد الوزير
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 :السيد رئيس اجللسة

ا شكرا السيدة النائبة. تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفضلو       
 .السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

السيد الوزير شكرا على اجلواب دايل ، وهللا العظيم إيال        
كالم  حلو أو زوين، ولكن العامل القروي راه هال الشي اللي  
كتقول إيال خرجنا لربا راه مكاين حىت حاجة من هال الشي. 
، السيد الوزير، بغيتكم تعرفو راه بيت اليوم إيال راب أو بغى يتبىن

يعطي الرتخيص، الكل يتهرب من راه حىت واحد ما كيبغي 
املسؤولية، ال الوكالة احلضرية وال الرؤساء، طبيعي الرئيس ما 
ميكنش يعطي، ألن غيعطي الرتخيص يويل يف احملاكمة. السيد 
الوزير، هال الشي راه بغى التعجيل إيال جينا نتسناو أو نبقاو  

منشيو  8332، وحنا يف 8331، هذا 8338كيف قلتو 
 .8383ل

السيد الوزير، نعطي  مثال حي إبقليم قلعة السراغنة،       
العاصفة دايل األمطار ضربة مجاعة "اهليادنة" األسبوع املاضي، 
الناس دااب كاين ديورهم اللي رايبني، اليوم بغاو يبنيو ما عندمهش 
السيد الوزير شكون يرخص ليهم، الكل يتهرب، إقليم قلعة 

إلضافة كيف قال الزميل السراغنة، نعطي  أان منولج حي. اب
 النائب احملرتم اجلبل ولوطا، كاين الراجل اليوم اللي بغى يبين لولدو
بيت، واش هاد الناس دااب فني تنقولو ليهم ميشيو، ال غري هذا 
طلب من فريق األصالة واملعاصرة متوجه ليكم السيد الوزير، ومن 
خاللكم احلكومة ككل، هذا مشكل خاصو يتحل يف أقرب 

. وابملناسبة كنقول ليكم هاد الكارثة اللي ضرابت مجاعة وقت
"اهليادنة" يف إطار التضامن احلكومي، بغيتكم السيد الوزير، ومعاان 
وزراء آخرين هنا كيسمعو ابش ايخذوها بعني اإلعتبار وتشوفو 
من حال دوك الناس راه كاين اللي كانوا عندو البهامي ما بقاو، 

حة دايلو راه مشات كلها، راه كاين اللي راه كاين اللي عندو الفال
هكتارات دايل الكمونة، ويتمىن راه مشات كاملة،  6زارع 

ابإلضافة هلاد الشي اللي قلت لي  دايل املاء، املاء راه دخل 
 ...للناس للديور، راه حالة كارثية

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد النائب، شكرا. هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة      
 .لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات

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

بطبيعة احلال، احلالة اللي لكريت دايل قلعة السراغنة مثل       
مجيع احلاالت اخلاصة جيب وجيب املعاجلة دايهلا والوقوف عليها 

التوجه العام اللي حنا ماشيني فيه اللي بطبيعة احلال عن كتب. 
املسائل القانونية ما ميكن هلاش تعرقل حل بعض القضااي أساسية 
تتعلق مبشاكل الناس، والتشريعات احلالية تتمكن من واحد العدد 
اإلستثناءات ابش نعاجلو هاد القضااي. إلن هاد القضااي من 

 .لتشاور واإلنصاتحقكم تطرحوها ونعاجلوها بكل روح ا

، عرف هذا 66.38مث فيما خيص املراسيم التطبيقية دايل       
موضوع دايل نوع من القلق نوع من التأخر، اللي نقول ليكم أبن  
كاين اشتغال فيما خيص هاد املسألة، وأننا يف القريب العاجل 
غادي نزّلو هاد املراسيم ألن خاصنا نرفعو واحد النوع من الضبابية 

ي خاصها تعاجل ابلفعل اإلشكالية دايل خصوصيات العامل والل
 .القروي، والليونة الضرورية يف تطبيق القانون

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل عن الوكاالت احلضرية للسيدات       
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

 .النائب
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 :عزيز بنرباهيمالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

تعاين شغيلة الوكاالت احلضرية من غياب نظام أساسي       
موحد. لذا نسائلكم السيد الوزير، مىت سيتم إنصاف شغيلة هذا 
القطاع احليوي وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف هلذه الفئة؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .للجوابالكلمة لكم السيد الوزير       

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

شكرا على هذا السؤال، وبطبيعة احلال هاد املسألة دايل       
القانون األساسي دايل الوكاالت احلضرية، بصفة عامة املسألة 

ضرية ل الوكاالت احلدايل األوضاع املادية واملعنوية للشغيلة داي
مسألة أساسية. وحنا مقتنعني أبننا خاص واحد القانون أساسي 
موحد على مجيع الوكاالت، واللي ترياعي األمهية والدور املهم دايل 
الوكاالت احلضرية من أجل دعم اإلستثمار إىل غري لل ...، 
وكاين هناك أشواط يف صياغة ويف وضع هاد القانون األساسي 

املركزايت النقابية، وكذل  بتشاور مع وزارة املالية. بتشاور مع 
ابلفعل كانت املسألة دايل التكلفة دايل هاد املشروع اللي اآلن  

واحد الصيغة، صيغة متفق عليها كاملسألة دايل التكلفة،  كاين
ولكن جنتهد، وهبال املناسبة ما ميكن يل إال أنكد ونوه حبقيقة وزارة 

ل االت احلضرية لتوفري الشروط أو الوسائاملالية اللي واكبت الوك
للقيام بواحد العدد دايل األعمال منها بينها املسألة دايل بناء 

دايل الوكاالت احلضرية  33املقرات دايل الوكاالت احلضرية، 
وهالي مسألة أساسية ألن األمر يتعلق أبوضاع وظروف دايل 

ات ماإلشتغال، واللي هي بنفسها مرتبطة جبودة دايل اخلد

املقدمة. ويف انتظار الوصول إىل واحد اإلتفاق فيما خيص هال 
القانون األساسي، هناك واحد العدد دايل اإلجراءات، واحد 
العدد دايل املكتسبات عن طريق مراجعة جزئية ومستمرة 
ملضامينه، فمثال نعطي أمثلة؛ تسوية وضعية مجيع فئات 

 3جور من ليم األمستخدمي الوكاالت احلضرية املرتتبني يف سال
 ...1إىل  3، وإلغاء السالمل من 36إىل 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا      

 :النائب السيد حممد يوسف

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

  السيد الوزير احملرتم،

لعبت الوكاالت احلضرية دورا مهما يف ختطيط وتنظيم البناء       
ابلعاملني القروي واحلضري، وخلق مناصب شغل متعددة ابتداء 
من شراء العقار، إىل املهندس الطبوغرايف، إىل املهندس املعماري، 
إىل مهندس اخلرسانة املصنعة، إىل املقاول، إىل البناء، إىل 

ذا جدا تشتغل يف البناء. ولكن هالكهرابئي إىل جمموعة كبرية 
العمل كله مير عرب واحد الرواج اقتصادي من ورائه مستخدمني 
يعملون يف صمت، متر على أيديهم مشاريع مهمة ومهيكلة البد 
من احلرص على متحيصها وإخراجها يف حلة جيدة مع احلرص  
كل احلرص على تطبيق القانون وتتبع املشاريع إىل هنايتها. ورغم 

اعب اليت ترافق هذا العمل، واملسؤولية العظمى أال جند مواكبة املت
ملستخدمي الوكاالت احلضرية وتشجيعهم على القيام بواجباهتم 

 .أحسن قيام

السيد الوزير، لقد مرت على النظام األساسي اخلاص مبوظفي       
الوكاالت احلضرية منذ أتسيس أول وكالة حضرية ابملغرب زهاء 
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على كلمة قانون مؤقت، نظام أساسي مؤقت،  ربع قرن، وأسطر
ومل يشهد النور نظام أساسي منصف وعادل وموحد وحمفز 
 .الستجالب األطر الكفأة خصوصا من مهندسني وأطر تقنية

السيد الوزير، لقد مرت الوكاالت احلضرية من منعطفات       
خطرية أثرت سلبا على مداخيل اجلماعات، وفوتت على اخلزينة 

أموال طائلة ميكن أن تساهم يف دينامية وتشجيع اإلقتصاد  العامة
الوطين خالل ثالث سنوات من اإلضراابت، ثالثة أايم يف 
األسبوع، والذي كان له األثر السليب على املقاولني والعاملني يف 
قطاع البناء، وتكللت بوعود ومسودات أنظمة أساسية استهالكية 

 ...سرعان ما قربت

 :سةالسيد رئيس اجلل

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضايف؟       
تفضلوا السيدة النائبة من الفريق اإلشرتاكي.. التقدم واالشرتاكية 

 .تفضلوا

 :يدياالنائبة السيدة سعاد الز 

السيد الوزير، كنغتنمو الفرصة بغينا نشريو لواحد املشكل       
عامة  األسر املغربية بصفةاجتماعي اللي كتعاين منو العديد من 

واألسر حبي الرايض وحي السالم مبدينة بوزنيقة بصفة خاصة. 
األسر السيد الوزير، اللي شرات بقع أرضية من عند الناس اللي 
استفدات من إعادة اإليواء لقات مشكل فهادي  العملية دايل 
إعادة يعين عملية إعادة االستفادة. اليوم السيد الوزير، مع العلم 
أهنم عندهم اإلثبارات الالزمة فواتري دايل املاء والضوء، الضريبة 

 ...على النظافة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة انتهى الوقت. هل من تعقيب       
 .إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد

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

ال أحد جيادل يف ضرورة واحد القانون أساسي للوكاالت       
احلضرية، أو البد نستمر يف التشاور. أان استقبلت مجيع املركزايت 

اللي دايل الوكاالت احلضرية، وال بد هاد احلوار يستمر  النقابية
آلن كاين واحد لنصل إىل هاد القانون األساسي، مع العلم أن ا

العدد املراجعات اللي متكننا من واحد العدد دايل املكتسبات، 
بديت نذكر واحد العدد منها زيد متكني مستخدمي الوكاالت 
احلضرية من االستفادة من املنحة النتيجة املرتبطة ابملداخل الذاتية 

 ...للوكاالت

 :السيد رئيس اجللسة

طاع . سؤال أخري يف هذا القشكرا السيد الوزير انتهى الوقت      
عن الفوارق اجملالية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد بلحسان

 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

دن التنمية وأتهيل املنتساءل السيد الوزير، عن خمططات       
الصاعدة لتمكني ساكنتها من العيش الكرمي واملسامهة يف احلد من 

 .اهلجرة القروية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب      

ين وزير إعداد الرتاب الوط السيد عبد األحد الفاسي الفهري،
 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
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نظرا ما عنديش الوقت بزاف، فيما خيص هاد النقطة       
األساسية هي يف قلب اإلشكالية دايل النمولج التنموي اجلديد، 
ميكن ليا نتكلم على الربانمج دايل حماربة التفاورات اجملالية ودايل 
التأهيل اإلجتماعي يف واحد العدد دايل اجملاالت. أان غنكتفي 

بري، سياسة املدينة هناك عمل ك نتكلم فيما خيص سياسة املدينة،
 11اتفاقية لسياسة املدينة بكلفة إمجالية بلغت  313هناك 

مليار، واللي ابلفعل مكنت جل  33مليار، الوزارة كتساهم ب
املدن أحيائها واملراكز احلضرية والتجمعات السكنية من حتوالت 
عميقة يف بنيتها احلضرية على مستوى إحداث وحتسني البنيات 

تية والتجهيزات واملرافق العمومية واملساحات اخلضراء، التح
واملصحات العمومية إىل غري لل ... مث كاين واحد النقطة مهمة، 
هو املسامهة دايل الوزارة من خالل شراكات مع جمالس اجلهة؛ 

مليون درهم لكل جهة من أجل التأهيل والنهوض ابملراكز  133
النقاش عميق ما بني  القروية، مع العلم أن خاص يكون واحد
 ...اجلهات الستهداف املراكز اللي من شأهنا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا      

 :النائب السيد حممد بلحسان

السيد الوزير، هناك صندوق للحد من الفوارق اجملالية يعين       
 133هاد الصندوق مل يتفعل، اثنيا جاء يف اجلواب دايلكم أبنكم 

ألف أسرة من مدن الصفيح اللي رحلتوهم ابش بنيتو هلم؟ ما 
اتفاقية اللي درتوها ما نصيبها  313نصيب السيد الوزير، هاد 

يف اجلنوب الشرقي دايل دايل القصور والقصبات املتواجدة 
اململكة، اللي متواجدة من بوعرفة، الرشيدية، فيكي ، زاكورة 

وطاطا، هاد القصور السيد الوزير راه هي رارخيية والقصور  ورززات
إيال أهلناها ميكننا حنّدو من اهلجرة منهم، ال هي وال املناطق 

 اجلنوبية راع املدن حنّدو من اهلجرة للمدن؛

إيال أصلحنا هاد القصور مها نستافدو منها سياحيا،  -اثنيا      
ألن القصور كيفما كتعرفو راه احلكومة فوسط قصر، كتلقى فيها 
فوسط القصر فيه الشيخ الغابة، فيه الشيخ دايل املقدم فيها كل 
شيء، حكومة مصغرة. هلذا هللا جيازيكم خبري خاصنا هادوك 

هم، ألنه هتالو في القصور املتواجدة يف اجلنوب الشرقي خاصكم
القصر راه تنقولو حضارة، وايال كانت هادي حضارة الناس مثال  
كيما قالو اإلخوان، كاين اللي الدار ما بقاتش كافياه كيبغيو 

 ...يزيدو شوية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم هل من تعقيب إضايف؟، شكرا       
جللسة. هى الوقت يف هاته االسيد الوزير على حسن مسامهتكم انت

وننتقل إىل القطاع املوايل وهو القطاع املكلف ابلنقل، مرحبا 
ابلسيد الوزير. السؤال األول عن وضعية النقل السككي للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا أحد 

فضلوا تالسادة النواب من الفريق تفضل، معذرة هناك نقطة نظام، 
 .السيد النائب احملرتم

 :)النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام 

 شكرا السيد الرئيس،

منني قريت جدول األعمال استغربت، حيث أان طارح       
السؤال فهاد املوضوع ابلذات يف املوضوع السككي هادي أكثر 

شهور وكنشوفو ما كيتربجمش، فالسؤال كان بكل بساطة   6من 
 6غيوصل الرتان للرشيدية؟، طارحو هادي أكثر من كان فوقاش 

 ...شهور وما كيتربجمش يف اجللسات الشفهية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا نشوفو هاد املوضوع حنيلوه على املكتب. تفضل السيد       
 .النائب فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا
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 :النائب السيد فؤاد العماري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بغينا نساءلوكم يف الفريق عن اإلجراءات       
 .والتدابري لتحسني وضعية النقل السككي ببالدان وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير للجواب      

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

 السيد الرئيس،شكرا 

رب تعلم على أنه ابلفعل اليوم املغ السيد النائب احملرتم،      
تيعرف واحد الورش كبري اللي هو الورش السككي، واللي فيه 
عدة منجزات سواء مرتبط ابلقطار الفائق السرعة أو ابلتثنية دايل 

يضاء، وأيضا الب-الدار البيضاء وال التثليث دايل القنيطرة-مراكش
اء أو هو مرتبط ابحملطات دايل البيض اإلشتغال على الدائري اللي

غريو. والنسبة دايل اإلجناز دايل كل هذه األوراش اللي هي يف 
 %13حىت ل 21البنية التحتية ويف النقل السككي، يف املتوسط 

وهذا اللي غادي يعطينا نفس جديد ابلنسبة لكل ما هو منجز 
النقل  لفهاد اإلجتاه على أساس أنه ابلفعل اخلدمات املقدمة مبجا

السككي منكنو أننا نرفعو ابملستوى واجلودة واألداء دايل 
اخلدمات، وكتعرفوا أيضا على أنه التصنيف األخري فهاد اجملال 
صنف املغرب من حيث البنية السككية وأحتدت عن البنية 
السككية وليس على اخلدمات على أنه األول أفريقيا، شكرا 

 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا      

 :النائب السيد فؤاد العماري

السيد الوزير، ما غنكروش اجملهود اللي الدار، ولكن ابقي       
منني كنمشيو للمحطة دايل الرتان كنسمعو هادي  العبارات: 
"خنربكم أن القطار القادم من... غيتأخر نصف ساعة، ساعة". 

 81تقريبا نسبة التأخري، منني كنهضرو على  % 81وكاين واحد 
دايل املواطنني اللي كيعانيو من هاد  % 81كنهضرو على أنه   %

املشاكل اللي كيوقعو، كاين اللي كتمشي عليه الطيارة، كاين اللي  
كيمشي عليه اإلمتحان، كاين اللي كتمشي عليه املباراة. 

عابر قعو يف املابإلضافة السيد الوزير، إىل املشاكل اللي كيو 
السككية، جمموعة دايل األحداث، احلوادث اللي كتوقع يف املعابر 
السككية، واحلادث األخري دايل فرباير يف طنجة اللي مشاو فيه 

دايل املواطنني والعديد من اجلرحى كان يف خندق الورد  6ضحية 
 .يف مغوغة

ي ّدار لبغينا نساءلوكم السيد الوزير، اشنو هي اإلجراءات ال      
ابش نتفداو املشاكل حبال هادي، كتابعو كاملني اآلن ما يقع يف 
وسائل التواصل اإلجتماعي واإلحتجاج واملعاانة دايل املواطنني 
مع ارتفاع األسعار، ومع عديد من املشاكل، ما ميكنش تبقى 
احلكومة يف واد وحىت الربملان نبقاو يف واد، وهاد الشي اللي كيوقع 

واد آخر. هاد الشي كيعرب على عمق املعاانة دايل من حولنا يف 
املواطنني السيد الوزير، كيعرب كذل  على بؤس بعض املؤسسات، 
ما ميكنش نبقاو ساكتني، ما ميكنش نبقاو ساكتني سواء يف 
القطاع دايل السك  احلديدية وال يف خمتلف القطاعات األخرى. 

الدان أن بقطاع السك  احلديدية فيه مشاكل حقيقية، صحيح 
مع اخلط الفائق السرعة األول إفريقيا وىل كياخذ مكانة على 
املستوى الوطين، ولكن كاينة مشاكل، كاينة مشاكل يف احملطات 
دايل القطارات، كاينة مشاكل فهاد املعابر، كاينة مشاكل حىت 
داخل القطار يف اجلودة، منني كيمشي املواطن يف الصيف وكيلقى 
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، كاين مشاكل سواء يف la clim كاينش  مكاينش الربودة، ما
 ...الدرجة األوىل وال يف الدرجة الثانية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟. الكلمة       
 .لكم السيد الوزير للرد فيما تبقى من الوقت

كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد حممد جنيب بوليف،
 :للوجستيك واملاء املكلف ابلنقلوالنقل وا

 شكرا السيد الرئيس،

ال ميكن ألي مواطن مغريب أنه يقول ما كاينش مشاكل يف       
اخلدمات دايل القطار املغريب، ألن ما جيتش اليوم ابش نقولكم 

هناك أعمال اللي  ما كاينش مشاكل السيد النائب، أان قلت أن
هي متت فهاد اجملال، لكن هاد األعمال اللي هي مرتبطة أساسا 
ابلبنيات التحتية واألساسية، هي اللي جعلت جزء من التأخرات 
وأقول جزء من التأخرات واللي هي مرتبطة ابألشغال. اليوم إيال 

الدار -الطريق السيار دايل الرابط l'autoroute مشييت
ف أبهنم دايرين خمرج، عالش؟ ألنه السكة البيضاء غادي تشو 

اليوم تنشتغلو على هاد السكة على أساس أنه نديرو معرب اللي 
تنتكلمو عليه دايل التثليث ابش، إلن تيكون واحد النوع دايل، 
لكن هذا ال مينع أنه ابلفعل تنقولو الربانمج دايل املكتب الوطين 

نطوره  يوم جيب أناللي تيشتغل على األمن وعلى السالمة، هو ال
وأن نفعله، وهال العديد من اإلشكاالت اللي تكلمت عليها 
السيد النائب واللي تيعيشوها املواطنني من املفروض أننا نعاجلوها 
 ...يف إطار عقد الربانمج اجلديد من خالل ميزانية مستقبليا اللي

 

 :السيد رئيس اجللسة

لنقل توسيع شبكة ا شكرا السيد الوزير. السؤال املوايل عن      
السككي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عمر حجرية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير، كتعرفو أبنه من أهم آليات جلب اإلستثمار       
ودة أساسية؛ أوال كاين الثمن أو اجلهو النقل والنقل فيه مرتكزات 

وكاين كذل  السرعة. كتعرفو السيد الوزير، أبن جهة الشرق  
كتعاين من واحد األزمة اقتصادية، وخاصنا جنلبو املستثمرين، 
وابش جنلبو املستثمرين خاص تكون عندان وسائل نقل مرحية 
-وسريعة، وخاص يكون عندان الربط السككي ما بني وجدة

داية كاينش خط، كاين با  ومرورا عرب السعيدية وبركان مالناظور، 
 .واحد الدراسة بغينا نعرفو األفق دايل هال الدراسة شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير احملرتم، تفضلوا      

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

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، تعلم على أنه ابلفعل احلكومة تويل       
أمهية حقيقية للمنطقة الشرقية كباقي املناطق، واجلهة اليوم حتظى 
ابهتمام دايل احلكومة من خالل خمتلف األنواع واألمناط دايل 
النقل. اليوم اجلانب اللي هو مرتبط ابإلقتصادي وابلتجاري يف 

تبط جلهة الشرقية ككل، اجلانب اللي هو مر املنطقة الشرقية وال يف ا
ابلسياحي أيضا "رافوغالت"، "زكزل"، "السعيدية"، "ميضار" 
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وغريها...، كل هذه املناطق اليوم ابإلضافة إىل الناظور، امليناء 
املتوسطي جعلت على أنه ابلفعل احلكومة واضعة يف الربانمج 

ا ضرورة صة دايهلدايهلا املستقبلي. الدراسة اللي قمنا هبا، اخلال
التسريع إبجناز هال خمتلف األطقم السككية يف اجلهة الشرقية، 
هناك أولوايت نشتغل على دراسة هذه األولوايت يف الربانمج 
املستقبلي اللي هو املخطط اللي غنعقدو عقد الربانمج املستقبلي 
فهال اإلطار ابش نوضعو األولوايت للجهة الشرقية فهاد اجملال 

 .وشكرا

 :سيد رئيس اجللسةال

 .تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد عمر حجرية

السيد الوزير، أان فوجئت منني كنيت يف السؤال السابق أن        
حول التثنية دايل  8331ما لكرتيش واحد اإللتزام حكومي، يف 

فاس. كذل  -فاس، وكذل  الكهربة دايل وجدة-خط وجدة
ت نقول وأنتم تولون العناية جلهة الشرق السيد الوزير، بغي

الساعات، الطيارة  33ما بني وجدة أو الرابط كيدير  train أبنه
غالية، كيفاش بغيتو  l'autorouteغايل، trainغالية،

الثمن دايهلا مرتفع  l'autoroute تشجعو هال املنطقة أو
واندينا عدة مرات احلكومة ابش تدرس إعادة دايل الثمن دايل 
التخفيض دايل الثمن. الطيارة جا رئيس احلكومة هالي أكثر 
تقريبا ثالثة شهور أو واعدان قال لينا راه غدا غادي يويل الثمن 

درهم، ما زال الثمن هو نفس الثمن. وابلتايل إيال   3333قل من 
قية  عناية ابملنطقة الشرقية بغينا الناس دايل املنطقة الشر كانت فعال

حيسو ابللي كاين إهتمام يف الواقع ابمللموس، وابلتايل هال الدراسة 
 .هالي دايل.. شكرا

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟، تفضلوا       
 .السيد النائب

 ريجعمر بالف النائب السيد

 train كنعاود نكرر، السؤال السيد الوزير، فوقاش غيوصل      
 train شيدية، وال قولو للمغاربة أبن ما غتوصلو هلمشاللر 
 .غري جاوبو بكل صراحة شكرا train شيدية ما غيوصلشاالر 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟، الكلمة لكم السيد       
 .التعقيبنيالوزير للرد على 

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

هو السيد النائب احملرتم هو مجيع املدن املغربية عندها احلق       
، مجيع املدن والقرى. فاليوم هي مسألة دايل train يف

األولوايت، أنت تتطرح الرشيدية، اآلخر تيطرح فكي ، اآلخر 
تيطرح صفرو، واحد تيطرح شفشاون، هي مسألة أولوايت، ما 

وال  8381مارس  13عنديش اليوم أجندة ونقول لي  يوم 
، حنا اليوم عندان خمطط مديري أو تنمشيو عليه، ما 8383
ل.. خمطط مديري اللي هو مدروس وفيه أولوايت أو  تيخضعش

تنمشيو عليه. اليوم، حنا عندما يقول السيد رئيس احلكومة 
تيمشي تيقول الطيارة تيمشي لغدا، هال الطيارة مرتبطة ابخلطوط 
امللكية املغربية، أو تتعرفو هال الشي رئيس اجلهة هو اللي تيوقع 

 ...عالش اإلتفاقية يف إطار ختفيض دايل السعار
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السؤال املوايل عن إشكالية       
النقل السري ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .فريق التجمع الدستوري، الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة تفضلي
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 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

 رئيس،شكرا السيد ال

السيد كاتب الدولة احملرتم، نسائلكم عن التدابري املتخذة        
من قبل وزارتكم ملعاجلة إشكالية النقل السري ابلعامل القروي 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير احملرتم      

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

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة النائبة احملرتمة،

عفوا، النقل يف العامل القروي تتقولوا انتم النقل السري هو       
النقل اللي ابلفعل تيخضع لدفرت حتمالت، أعيد وأكرر، أنه خيضع 
لدفرت التحمالت اللي فيه واحد اجملموعة دايل اإللتزامات جيب 

ا املستثمر، هاد املستثمر تيمشي يسحب دفرت أن يلتزم هب
التحمالت، تيجيب ما هو مطلوب منه ويقدم ملفه مباشرة إىل 
اللجنة اإلقليمية اليت تصادق عليه يف غالبية األحيان إلا كان هناك 
خصاص، واللجنة الوطنية متنحه الرخصة مباشرة بعد لل ، فإلن 

ألن احلكومة  حلكومة،املسألة مرتبطة ابملستثمر وليست مرتبطة اب
قد يسرت املسطرة دايل احلصول على الرتاخيص دايل النقل 

 .املزدوج يف العامل القروي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

يال  إالسيد وزير الدولة احملرتم، راه النقل ابلعامل القروي، راه       
كانت البنية التحتية صاحلة، بنية حتتية للي هي كتساعد ابش ما 
يكون احلوادث وإنعدام املسال  الطرقية وغياب وسائل النقل 
العمومي يف أغلب الدواوير، وهاد النقل ايال كان فهو ال حيرتم 
 33عدد الركاب، عدد الركاب، كاين حافلة كتكون فيها كتهز 

اد الشي كل شي كيتسبب يف ، ه33دالناس كنلقاو فيها 
حوادث، بغيناك السيد الوزير تلقى لنا حل هاد املشاكل وبغيناكم 
تبسطوا املساطر القانونية للحصول على هاد الرخص، وتفعيل 
اللجان اإلقليمية اخلاصة ابملراقبة والتتبع يف جمال منح الرخص،  
 كما ال خيفى عليكم السيد الوزير احلوادث األليمة اللي كتعرض
هلا العامالت النساء العامالت يف جمال الزراعة، مؤخرا إبقليم 
اشتوكة آيت ابها وإقليم رارودانت راه كاين واحد، بغينا نعلموكم، 
واحد املنحدر خطري يف منطقة أمسكرود واللي اصبح كيشكل 
واحد النقطة سوداء يف جهة سوس ماسة، هاد املنحدر الطول 

 ع كيؤرق السائقني وكيتسبب يفواالحندار دايلو مرتف 33دايلو 
العديد من احلوادث كنتمناو أنكم راخدو هاد املسائل جبدية، 
وبغيناكم ألن هاد الطريق يف احلقيقة خلف لنا أرامل وأطفال، 
أطفال اللي ما بقاش عندهم الوالدين اللي غادين يعولوهم، ابلتايل 

 .راه الروح عزيزة عند هللا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة لكم السيد الوزير       
 .للرد على التعقيب

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

 شكرا السيد الرئيس،
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السيدة النائبة تنشكروك لكرتينا أبمسكرود وإن كان ما       
سري ولكن هو جا يف الطريق السيار، اليوم  مرتبطش ابلنقل ال

كاين جلنة إقليمية وجلنة مركزية تشتغل مع مجيع الفاعلني ابش 
نشوفو احللول اللي غنقدموها من الناحية التقنية واللوجيستيكية، 
العامالت ابلفعل املنطقة اللي تكلمتو عليها اليوم كاين اللجنة 

شغيل دايل شغيل ألنه التاللي هي مشرتكة بني النقل والفالحة والت
العامالت ابش خترجوا واحد النص اللي غيكون منظم لنقل العمال 
والعامالت يف اجملال الفالحي والقروي، اجملال دايل النقل املزدوج، 
قلت، من انحية داملسطرة القانونية احلكومة قد قامت مبا يلزم وقد 

ل ت داييسرت املساطر اليوم زدان دران دراسات اللي هي دراسا
إقليم واللي من خالهلا تنشوفو احلاجيات اللي  11القرب حوايل 

هي إقليمية واللي هي جهوية على أساس من خالهلا نقدمو 
الرخص، اإلشكال اللي عندان السيدة النائبة أان نقدر منشي مع  

 %63بعيد ونقول ل  أن اإلشكال اللي عندان هو أن أكثر من 
 زارة هي غري مستعملة، مبعىن أننادايل الرخص اللي عاطياها الو 

 .من الرخص اللي هي مسلمة، شكرا %33تنستعملو أقل من 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل وهو عن تالشي       
جتهيزات القطارات بشكل ملفت للنظر للسيدات والسادة النواب 

ضلوا السيد كلمة للفريق، تفاحملرتمني من فريق العدالة والتنمية، ال
 .النائب

 :النائب السيد نور الدين قشيبل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، من الظواهر السلبية اليت أصبحت تعرفها       
القطارات وال سيما خارج مدار قنيطرة الرابط الدار البيضاء تراجعا 
على مستوى اخلدمات والتجهيزات مقارنة مع مثيالهتا، هاته 
األخرية اليت طاهلا التالشي بفعل تقادم وضعف الصيانة، لذا 

ذة من اإلجراءات والتدابري املتخنسائلكم السيد الوزير احملرتم عن 
 قبل وزارتكم لوقف هذا التدهور والرفع من جودة اخلدمات؟

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير اجلواب، تفضلوا      

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

 لرئيس،شكرا السيد ا

السيد النائب، ال ميكن أن نتحدث عن ظاهرة معممة اللي هي 
دايل التالشي وإن كان جزء مما تفضلت به هو صحيح جزء من 
العرابت اللي عند املكتب الوطين فيها بعض األمور اللي ال تروق 
حقيقة وال ترقى إىل مستوى وتطلعات املغاربة اللي تريكبوا هاد 

هناك برانمج اللي هو سنوي دايل القطارات وهاد العرابت، 
التجديد دايل العرابت سواء كانت التجديد اخلارجي، ولكن أيضا 
جتديد احملتوايت الداخلية من ما هو راحة و ما هو املسألة دايل 
الكليمو وغريو. عندان برانمج اللي كان يف املرحلة األخرية دايل 

هلم دايدايل العرابت اللي كان خاص يتم التجديد  831واحد 
يف املرحلة السابقة، واليوم كاين برانمج جديد لتطوير أيضا 
التجديد دايل واحد اجملموعة دايل العرابت ابإلضافة إىل أننا بدينا 
تنستعملوا بعض العرابت اللي هي مصنعة من الصيف من الشركة 
الشريفة اللي عندان يف فاس واللي من خالهلا غادي جنيبوا إضافة 

ديني فيها واحد اجملموعة دايل التجهيزات اللي نوعية واللي غا
غادي تكون يف املستوى، هذا ما تيمنعش أنه جزء ابقي من داك 
الشي اللي تكلمتوا عليه والذي ال يرقى كما قلت إىل مستوى 

 .اخلدمات اليت جيب أن حيظى هبا املواطن املغريب، شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلواتعقيب السيد النائب احملرتم، 

 :النائب السيد مصطفى الكردي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد كاتب الدولة احملرتم،

إن املواطنني الذين يستعملون القطارات كوسيلة نقل مستائني من 
تالشي جتهيزات بعض العرابت، حيث جند أن بعض النوافذ 
يتسرب منها الريح مما يزعج املرتفقني، وكذل  جند بعض وسائل 

عطلة وجند كذل  املراحيض تفوح منها رائحة كريهة، التكييف م
وابإلضافة إىل كما أشار السادة النواب، السيد الوزير هناك تعثر 
يف القطارات وهناك نفاايت ومتالشيات على جنبات السك  
احلديدية، لذل  السيد كاتب الدولة احملرتم ال ننتظر منكم فقط 

ون دولية صيانة أن تك صيانة هذه العرابت، بل ننتظر منكم برجمة
جلميع العرابت وننتظر منكم جتويد اخلدمات داخل القطارات 
وننتظر منكم كذل  أن يكون هناك متييز حقيقي بني الدرجة 
األوىل والدرجة الثانية ألننا جند اآلن أن الدرجة األوىل والدرجة 
الثانية يف احلقيقة راها متشاهبة وننتظر منكم كذل  السيد الوزير 

جتديد احلظرية بصفة عامة، وأكثر من هذا ننتظر منكم أن  وهو
توسعوا شبكة السك  احلديدية حىت تصل إىل األقاليم اجلنوبية 
وأن تصل إىل سوس ماسة درعة وأن تصل إىل درعة رافياللت، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة 
 .صالة واملعاصرةالنائبة فريق األ

 

 :النائبة السيدة تورية فراج

 شكرا السيد الرئيس،

ال زالت حمطاتنا تفتقر إىل  TGV مع األسف يف العهد دايل
أدىن شروط األنسنة مثال حمطة فاس كمثال اللي كنفتخروا هبا ما  
كتوفر على ممرات األشخاص يف وضعية إعاقة وال للمسنني وال 

درجة ابش يوصلوا  13ويهبطوا للمرضى اللي خاصهم يطلعوا 
الرصيد املوايل ومها هازين الشنط واألمتعة دايهلم الثقيلة وكنعرفوا 
أن املسنني املرضى كيف دايرين، أما الكراسي دايل االنتظار يف 

يف إطار  1ورقم  1ورقم  8األرصفة غري موجودة يف الرصيف رقم 
نسانية  إ أتخري القطارات و للمواطن من حقو االنتظار يف ظروف

كتحرتم الكرامة دايلو من اللي كنفكرو يف شي مشروع السيد 
 .الرئيس البد خاصنا نفكرو يف اإلنسان، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير 
 .للرد

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :ملاء املكلف ابلنقلوالنقل واللوجستيك وا

هو ال ميكن إال أن أمثن ما تفضل به السيدة والسيد النائب احملرتم 
ألنه أن يطلب التجويد دايل اخلدمات، فال ميكن إال أن نثمن ما 
جاء يف كالمهم، عندان برانمج اللي هو مرتبط ابلتجديد دايل 
احلاضرة، عندان برانمج أيضا دايل احملطات السككية وها انتما 
شفتوا الربانمج على الصعيد الوطين اليوم عندان بعض احملطات 
اليت تعد من الرتاث ميكن نوزعوها من الرتاث املعماري يف املغرب 
واللي ابلفعل وآخرها كان دايل وجدة راه إن شاء هللا غادي تكون 

ين، رمسي وراها من بني أكرب احملطات على الصعيد الوط فيها افتتاح
ي االحتياجات اخلاصة ابلفعل املكتب ملتزم هاد الشي دايل لو 
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ومنخرط وموقع اتفاقية يف إطار مع الوزارة دايل التضامن واألسرة 
دايل االلتزامات مركزية اللي  1وال  3على أساس أنه يلتزم عندان 

هي مرتبطة هباد لوي االحتياجات اخلاصة، وها انتما شتو مجيع 
ا عندان اليت تبىن حالياحملطات اجلديدة مجيع احملطات اجلديدة 

املرافق الضرورية والولوجيات الضرورية ابش يستافدوا أصحاب 
لوي االحتياجات اخلاصة، هاد الشي اللي تكلميت عليه السيدة 
النائبة دايل فاس غادي حناولو نرجعو نشوفو إيال كان هناك 
معطيات اللي أان ما فراسيش اآلن ما دام جبيت هاد احملطة ابلذات 

شوفو اإلخوان املسؤولني على هاد احملطة ابش حناولو أننا غادي ن
 .نستاجبو لبعض اإلشكاالت اللي طرحيت، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل هو عن أتهيل النقل الطرقي 
الدويل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

 .لوا السيد النائب احملرتمللوحدة والتعادلية، تفض

 :النائب السيد حممد احلافظ

شكرا السيد الرئيس، عرف قطاع النقل الطرقي الدويل تراجعا 
 ملحوظا بسبب املشاكل والعراقيل اليت حتول دون أتهيليه وتطويره
وحتسني خدماته والرفع من مستوى قدرته التنافسية، فما هي 

كل اليت احليوي ومعاجلة املشا التدابري املتخذة لتأهيل هذا القطاع 
 .يتخبط فيها؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير اجلواب، تفضلوا

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

ابختصار شديد السيد الرئيس أقول للسيد النائب احملرتم، املشاكل 
اليوم تندارسوها اليوم مع املهنيني كلهم املمثلني وجالسني معهم 

على الطاولة للحوار وتنحللوا اإلشكاالت اللي هي وحدة وحدة. 
اليوم عندها عقد برانمج مع القطاع دايل النقل دايل التري، النقل 

ارجية واللي من خاللو غادي نعطيوا إجابة شاملة دايل البضائع اخل
مع املهنيني اللي ميكن نقول لكم التواصل عندان معهم هو يومي 

 .وليس فقط شهري وال أسبوعي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد احلافظ

رب راه أبن املغشكرا السيد الوزير، ولكن ما نساوش السيد الوزير 
بوابة افريقيا جتمع معه اتفاقيات التبادل احلر وشري  أساسي 
لالحتاد األورويب عرب عدة اتفاقيات شراكة، األمر الذي يقتضي 
أتهيل هذا القطاع والرفع من قدرته التنافسية لضمان احلضور 
املغريب يف هاد الشراكات، ولكن هاد القطاع السيد الوزير يعاين 

كل حتول دون قيامه ابلدور املنوط به، أوال طول من عدة مشا 
انتظار وخاصة أبكرب ميناء على الصعيد الوطين أال وهو امليناء 
املتوسطي طنجة من تدبري عمليات عودة الشاحنات املغربية من 
أورواب ويكفي أبن هاد الشاحنات الفارغة والشاحنات احململة 

وقت ىل ضياع الببضائع حتت نظام مجركي خارج امليناء أدى إ
درهم لليوم  8133و 8333وحتمل وحتمل الناقل للكلفة ما بني 

الواحد، اثنيا السيد الوزير إصدار اجلمارك لألمر بوزن الشاحنة 
والغريب يف األمر عندما يكون الوزن يكون مشويل الكازوال 
والعجالت البديلة وخزان املاء مما يؤدي إىل حتميلهم الغش يف 

 ..التصريح وابلتايل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .الرد السيد الوزير
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السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

تقين  زن ألنهأان ما اندخلوش السيد النائب يف هاد الشي دايل الو 
وعندي معطيات مع املهنيني راه حنا تناقشو داك الشي، غري آخر 
ما استجد يف امللف فهاد الشي دايل التأخرات وهاد الشي دايل 
العبار اللي تكلميت عليه وهاد الشي دايل اجلمارك راه مت توقيع 
اتفاق خالل هاد األسبوع بني اجلمارك وبني اإلدارة دايل امليناء 

جة املتوسط على أساس تبسيط كل ما هو مرتبط ابلنقل دايل طن
دايل البضائع يف امليناء دايل طنجة املتوسط على أساس أنه املسألة 
تويل سلسة ويكون هناك واحد النوع دايل التعاطي اإلجيايب مع 
احملتوايت ومع النقل ابش ما نوصلوش لداك الضياع اللي تكلم 

 اإلشكاالت اللي هي دايلعليه السيد النائب، كان هناك بعض 
الوقت ألنه إحدى الشركات دايل النقل البحري هي اللي ما 
التزماتش وما كانش عندها الباخرة دايهلا وهذا اللي جعل التأخر 

 ..يف هداك مرتبط

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل هو آين عن حصيلة احلوار مع 
 ت للسيدات والسادة النواب احملرتمنيممثلي قطاع الكراء السيارا

 .من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :املرابط السوسيأمحد النائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، لقد سبق لكم أن اجتمعتم مع هيئات       
ممثلي قطاع السيارات، وأعلنتم عن عدد من اإلجراءات مع هذه 
الفئة. أين وصلتم ووصلت حصيلة هذه اإلجراءات مع هذه الفئة 

 .السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

يز ولة لدى وزير التجهالسيد حممد جنيب بوليف، كاتب الد
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

ابلفعل كان عندان لقاءات متعددة  السيد النائب احملرتم،      
سواء على صعيد كاتب الدولة وال على صعيد أيضا اللجن التقنية 
 اللي تتشتغل مع اإلخوان دايل كراء السيارات، واللي ابلفعل فيه

دايل احملاور رئيسية : احملور اللي هو مرتبط ابالفتحاصات  3واحد 
اللي غنديرو اليوم على الصعيد اجلهوي  "les audits" ب

املايل، امليزانية مشات على أساس أنه وضعنا دفرت التحمالت دايل 
فإلن العملية  "l'audit" املكاتب دايل الدراسات اللي غتدير

ربعة دايل اإلشكاالت اللي كانت انطلقت وهذا هو واحد من األ
الثانية هي مرتبطة ابلطريقة دايل العمل أو ابإلشتغال  مطروحة؛

أو ابلكراء، فهال اجملال حنا طلبنا من اإلخوان دايل كراء السيارات 
ابش يعطيوان املقرتحات دايهلم الرئيسية ابش حناولو ندرسوها ابش 

ديد؛  حتمالت جندخلوها يف عقد برانمج جديد أو يف إطار دفرت
املسائل األخرى اللي مها جوج دايل النقاط اللي مها مرتبطني، 
مرتبطة ابلطريقة دايل التعاطي والتعامل مع السائق ألنه السائق  
كيدير واحد "طونوبيل" مكرية عموما تيدير بعض املخالفات أو 
تتحسب على الشركة إلن هالي حنا تنشفو هلا احلل معاهم، 

 les" مرتبط بالمادية اإلجراءات وخاصةواإلشكال اآلخر 
ww"  ابلنسبة للسيارات وهذا أيضا راه داخل يف إطار برانمج

 la dématérialisation"  دايل الوزارة دايل الالمادية
des procédures"  واللي تقدمنا فيه واللي غادي يكون فيه

 .إشارات إجيابية من هنا للصيف إن شاء هللا املقبل
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 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :املرابط السوسيأمحد النائب السيد 

 شكرا السيد الوزير،

حقيقة ما دام استمعتم راه كاين حوار والناس إن شاء هللا       
منتظرة أبن هال احلوار هذا يكون واحد األمور جد مهمة هلال 

قط العمال. فالفئة، اللي هي فئة كتشغل واحد اجملموعة دايل 
يريدون التسريع هبال اإلجراءات وخصوصا اإلجراء اللي تكلمتيو 
 عليها املخالفات املرورية وكذل  عملية تسجيل املركبات اجلديدة

"les ww" وطبعا البطاقة الرمادية وشكرا لكم السيد الوزير. 

 :السيد رئيس اجللسة

مادام -شكرا هل من تعقيب إضايف؟، منر للسؤال املوايل       
ي آين عن النقل ابلعامل القرو  -أن السيد الوزير ما عندوش شي رد

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 
 .الكلمة للسيد النائب

 :النائب السيد جواد دواحي

 شكرا السيد الرئيس،

ولة احملرتم، نسائلكم عن سياسة احلكومة السيد كاتب الد      
 .للنهوض ابلنقل ابلعام القروي

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

 

 

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

رف طعطفا على ما قلته يف السؤال اللي كان موجه من       
قروي السيدة النائبة احملرتمة، ابلفعل احلكومة اليوم تعترب أبنه العامل ال

أو النقل فيه هو من األولوايت الرئيسية والضرورية على أساس أنه 
 عندما تنمشيو للعامل القروي تنيسرو فيه النقل تنرفعو من املستوى
 دايل الدراسات، وتنرفعو من التنمية البشرية إىل آخره...، ففي
هذا اإلطار احلكومة التزمت بدفرت التحمالت اللي هو واضح 
املعايري، واللي من خالله يسران مجيع ما هو مرتبط ابلنقل القروي 
على أساس أنه املستثمرين وخاصة املستثمرين اللي حددان فيهم 
على أهنم عندهم أولوايت يكونوا من أصحاب املنطقة يف حد 

ما كان نقل القروي، وأيضا يكونوا اي إلاهتا اللي بغاو يديرو فيها ال
عندو طاكسي قبل وال عندو جتربة مهنية، أو عطينا فئة اثلثة يف 
مرحلة اثلثة هو اللي هالو اإلخوان اللي عندهم دبلومات ومعطلني 
اللي حىت مها أعطيناهم األولوية فهال اجملال ابش نيسرو العملية 

 .شكرا دايل اإلستثمار يف النقل يف العامل القروي

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا      

 :النائب السيد جواد دواحي

 شكرا السيد كاتب الدولة،

فهضريت على دفرت التحمالت، ابلنسبة هلال األشخاص اللي        
كيمشيو ايخذو الرخص دايل النقل املزدوج فما كاينش حتفيزات، 
تتهضرو على النقل املزدوج التكلفة دايلو تكلفة ابهظة، ابلنسبة 
للعامل القروي ألن ما عندان حىت هذاك املداخيل غادي تكون 

غيشوف غياخذ سيارة  مداخيل هزيلة. مسألة أخرى هو أهنم
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جديدة خاصها دفرت التحمالت الطرق مهرتئة، القناطر ما  
 .كايناش، يعين كاينة عدة مشاكل

كاين مسألة أخرى اللي هي النقل بني املدن واألقاليم، هناك       
شركات اللي كتشتغل يف التدبري املفوض مع اجلماعات احمللية،  

ال األقاليم. فهنا ه كيكون عندها خطوط للجماعات اجملاورة يف
الشركات كاين تعسف كثري وكبري على هال اجلماعات، حبيث أهنم  
كيخدمو معاهم بواحد الطريقة غري غيوقع غري كسر يف الزجاج 

 .على سبيل املثال كيوقفو احلافلة، وحنا لاك اخلط غنوقفوه

كاين مسألة أخرى، كاين على سبيل مثال مجاعة "عني       
بط بني فاس ومجاعة "عني الشقف"، فاخلط الشقف" اخلط الرا

تيوصل لباب املدخل دايل اجلماعة، دران عدة دورات يف اجلماعة، 
طلبنا من الشركة غري متدد اخلط ولو غري واحد الكيلومرت، ما  
كيستاجبوش. ومسألة أخرى السيد الوزير، فالنقل خارج املدار 

ملالا  ،احلضري بني املدن واألقاليم فهو من اختصاص اجلهات
 .أتخرتو يف تفعيل مضامني القانون وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد      

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

 السيد الرئيس،

فالقانون  تيتكلم على غياب التحفيزات،السيد النائب احملرتم،       
يف إطار جتديد احلظرية والتكسري جاب أول  8332املايل دايل 

مرة يف راريخ احلكومات، جاب إجراء دعم النقل يف العامل القروي 
لتجديد احلظرية، مبعىن أنه ابلفعل اليوم احلكومة حسات أبنه كاين 

منا زات، فحنا قهناك واحد النوع دايل اإلشكال عدم وجود حتفي
 .هباد اإلجراء

األمر اآلخر اللي هو مرتبط ابلنقل ما بني املدن، فجزء منو       
اللي هو مرتبط ابلشركات دايل النقل احلضري اللي تتفوض هلا 
اجملالس فهداك ماشي يف اختصاص دايل النقل هداك اختصاص 
 دايل وزارة الداخلية، وعندان جلنة مشرتكة اللي تتعمل على حل
 .مجيع اخلالفات اإلشكالية اللي كاينة يف كافة األمناط دايل النقل

املسألة األخرية، وهو هاد الشي دايل اإلختصاصات الذاتية       
دايل اجلهات، ففي هذا األسبوع كان لقاء مع رؤساء دايل 
اجلهات، كان من املفرتض يكون هاد اللقاء مع رؤساء اجلهات، 

وزير املكلف ابلنقل على أساس أننا والسيد وزير الداخلية وال
ندرسو اإلمكانية، فاحنا مستعدين، ووزارة النقل ما عندها حىت 
شي إشكال، أول ما ميكن أن تعطي من خالل الصالحيات 

 ...وتفوضو من اليوم هو النقل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مسامهتكم يف هاته       
ثمار ىل القطاع املوايل وهو املتعلق ابلصناعة واالستاجللسة وننتقل إ

والتجارة واإلقتصاد الرقمي. يف سؤال أول يف هذا القطاع عن 
األوضاع اليت تعيشها املقاوالت الصغرى واملتوسطة للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم

 :الحيالنائب السيد حممد امل

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

السيد الوزير، تعيش املقاوالت الصغرى واملتوسطة أوضاعا       
 .اقتصادية صعبة، مالا أعدت احلكومة؟، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير اجلواب، تفضلوا      
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كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

كنشكر النائب احملرتم والفريق دايلو على هاد السؤال،        
كتعرفو اإلهتمام البالغ اللي كيوليه خمطط التسريع الصناعي 

رية واملتوسطة. ولة الصغللتنافسية دايل املقاولة املغربية وخاصة املقا
بيت القصيد دايل اإلسرتاتيجية الصناعية دايل املغرب هي أن 
هاد املقاوالت الصغرى واملتوسطة تشارك يف السالسل الصناعية، 

دايل صندوق التنمية الصناعية كيمشي  %83تقريبا  83اليوم 
هلاد املقاوالت الصغرى واملتوسطة. السؤال دايلكم السيد النائب 

م، على الظاهرة دايل اإلفالس، اإلفالس دايل املقاوالت احملرت 
 املغربية فيه نوعني حبال الكولستريول؛ كاين اللي مزاين وكاين اللي
 :ما مزاينش. الشق دايلو اللي ما مزيناش كيتعلق بثالثة أسباب

هو عدم احرتام آجال األداء، هذه ظاهرة  السبب األول      
ل قتصاد الوطين، وكنعين، هباد أجمشكلة كبرية وخطرية على اإل

األداء الشركات اخلاصة الكربى، واملؤسسات العمومية جبوجهم 
 داخلني؛

صعوبة الولوج إىل املقاوالت الصغرى إىل  كاين -اثنيا      
الصفقات العمومية، إيال تذكرتيو التقرير دايل البن  الدويل، كان 

 .سنة تقريبا... شكرا 83قال أبن يف املغرب هادي 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد النائب تعقيب، تفضلوا      

 :النائب السيد حممد املالحي 

 شكرا السيد الرئيس،

أوال السيد الوزير، كنشكرك على االعرتاف دايل  بفشل       
هاد العملية هادي. وفعال السيد الوزير، على أنه كاين إشكالية  
كبرية وخطرية جدا كون على أنه هاد املقاوالت اليوم اصبحت 
يعين يف مهب الرايح، ال يعقل على أننا ابش نبنيو اإلقتصاد 

دايلنا وحنا عندان واحد جمموعة اإلشكاليات اللي هي يف الوطين 
العمق اللي كتمس الشغيلة املغربية. هال املقاوالت الصغرى السيد 
الوزير، واملتوسطة يعين كتشغل يعين واحد العدد كبري من واحد 
اجملموعة دايل املواطنني اللي يف احلقيقة مها الدعامة األساسية 

يد الوزير، كاين واحد اجملموعة لإلقتصاد الوطين. هنا الس
اإلكراهات اللي خاصها احلكومة تعطيها واحد األولوية كبرية كون 
أوال يعين هال التسهيالت البنكية، كاين يعين التأخرات يف ما 

كاين واحد اجملموعة دايل  ،.. خيص يعين هاد املقاولة دايل
ن كاإلشكاليات اللي هي خطرية واللي هي كتعوق يعين كيفاش مي

تكون تنمية، مث هناك إشكاليات دايل املنظومة القانونية اللي 
خاص الرتسانة دايهلا يعين يتم يعين املراجعة دايهلا بواحد اإلطار 
اللي هو أخالقي وسلوكي اللي كيمكن حنا منّيو اإلقتصاد الوطين 
دايلنا بواحد الروح اللي هي وطنية أو نبعدو على واحد اجملموعة 

ت، ألنه السيد الوزير، كيبقى الرهان الكبري هو على دايل املزايدا
أنه املغاربة خيدمو، كيبقى الرهان كبري هو على أننا ابش تكون 
عندان واحد املنظومة اقتصادية متكاملة، وهذا هو بيت القصيد 
اللي كيمكن حنا يعين يف القبة دايل الربملان ابش نعطيو يعين 

 .ل فهال اجلانب هذا شكراواحد اجملموعة االقرتاحات أو احللو 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟، تفضلي 
 .السيدة النائبة من فريق العدالة والتنمية
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 :السيدة النائبة جمدة بنعربية

السيد الوزير، اليوم عندان خمطط تسريع التنمية الصناعية،       
سني احملور اخلامس فيها كيتكلم على حتعندان إسرتاتيجية وطنية، 

تنافسية املقاوالت الصغرية واملتوسطة، عندان برانجمني مهمني هو 
"برانمج مساندة" و"برانمج امتياز النمو"، هال الربانجمني جبوج 
املقاوالت الصغرية أو املتوسطة يف أمس احلاجة إليها، إال أن 

رص خاصنا ال الفالعراقيل والصعوابت ابش يوصلو يستفادو من ه
نبددوها وخاصنا حنيدوها، ابش واحد املقاولة صغرية هي يف حالة 
دايل العطش خاصنا نقربو ليها املاء، هللا جيازيكم خبري يسرو 

 .الفرصة دايل الولوج هلال الربانجمني وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟، الكلمة لكم السيد الوزير يف       
 .ى من الوقت للردما تبق

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 شكرا السيد الرئيس،

كاينة إجراءات اللي اختذهتا الوزارة، أوال إجراءات قانونية؛        
كاين تسريع دايل تطبيق القانون املتعلق آبجال تسديد 
مستحقات املقاوالت، املؤسسات واإلدارات العمومية القانون 

اللي كيوسع اجملال دايل التطبيق دايلو للمؤسسات  31.31
اللي هو  11.31 العمومية، كاين أيضا صدور قانون جديد رقم

اللي كيجيب واحد املفهوم جديد هي الوقاية، تدابري وقائية 
 ة محاية مناصبجديدة لضمان استمرار نشاط املقاوالت وصيان
 ...الشغل، قبل ما توقع املخاطر وقبل ما توقع

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. السؤال املوايل هو عن       
إحداث مناطق صناعية متخصصة بشراكة مع اجلهات للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية. الكلمة ألحد 

 .السؤال، تفضل السيد النائب احملرتم واضعي

 :النائب السيد حممد احلارثي

السيد الوزير، ابلنظر ألمهية الفرص اإلقتصادية الكربى اليت       
تتيحها هذه املؤهالت وهذه املواد ابعتبار أن اجلهات أصبحت 
مؤهلة قانونيا للتدخل على مستوى إحداث وتسيري املناطق 

 ا نسائلكم السيد الوزير احملرتم، ما هيالصناعية املختصة. فإنن
اإلجراءات والتدابري العملية اليت تعتزمون اختالها إلحداث مناطق 
صناعية متخصصة بشراكة مع جمالس اجلهات؟ وما هي مشاريع 

 .وزارتكم لدعم اجلهات لتصبح أقطااب إقتصادية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ضلواجواب السيد الوزير احملرتم، تف      

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 شكرا السيد النائب احملرتم،

كاينة تدابري وكاين إجراءات طموحة يف خمطط التسريع       
هكتار دايل املناطق الصناعية للكراء  3333الصناعي، ومنها 

مهمة جدا، ووزارة الصناعة كتقوم سنواي ابإلعالن عن  اللي هي
طلب إبداء اإلهتمام اللي كيشمل مجيع جهات اململكة، وابش 
خنتارو املشاريع دايل اإلنشاء وإعادة التأهيل دايل املناطق 
الصناعية اللي غادي متكن من الدعم، الدعم دايل وزارة الصناعة 

 .وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .يب الفريق، تفضلوا السيد النائب احملرتمتعق      

 :النائب السيد حممد احلارثي

السيد الوزير، نذكركم أن احلكومة دعمت بطريقة مباشرة أو       
غري مباشرة تطوير مناطق صناعية جبهات معينة دون أخرى 
وسخرت صندوق التسريع الصناعي الستقطاب وتوطني 

ابل، تل  اجلهات. ابملقاستثمارات صناعية أو خدماتية ضخمة ب
وجبهات أخرى بقيت مشاريع إحداث مناطق صناعية مندجمة 
وحىت املشمولة مبرسوم منطقة حرة حربا على ورق حتت لريعة كما 
سبق للسيد الوزير املكلف ابلقطاع أن صرح يف جلسة سابقة أنه 
ال ميكن املغامرة ابالستثمار هبا يف غياب اهتمام مستثمرين بتل  

وقياسا على مناطق صناعية أحدثت ومل تعرف طريقها اجلهات. 
لإلقالع، واحلال أن هاته اجلهات غائبة عن أعني وزارتكم يف جمال 

 .استقطاب وتشجيع االستثمارات هبا

السيد الوزير، تعلمون أن عدد من اجلهات أعدت خمططاهتا       
التنموية بتشاور مستفيض مع مندويب وزارتكم واليت أفرزت عن 
إحداث مناطق صناعية وخدماتية وهي فرصة الستدراك التفاورات 
الرتابية بوضع برامج حمددة من خالل شراكات مع جمالس اجلهات 

 .من أجل تنزيل هذه املخططات

السيد الوزير، إن غياب الوزير املكلف ابلقطاع عن بعض       
لقاءات احلكومة مع اجلهات، أعطت انطباعا سلبيا عن تصوركم 

اون احلكومي مع اجلهات يف خضم اجلهوية املتقدمة، واليت للتع
وكذل  من  8331أمتىن أن يتم جتاوزها خالل التحضري مليزانية 

خالل التنصيص الصريح على تدابري لتوجيه االستثمارات اخلاصة 
عرب آلية تدبري صناديق الدعم لتحفيز اإلستثمارات ابجلهات األقل 

ايب ستحققون حسن اإلنتشار الرت  تطورا يف هذه اجملاالت، وبذل 
لإلستثمارات الصناعية واخلدماتية وتوازن، وخلق الثروات وتثمني  

كل مؤهالت بالدان كما جاء على لسان الوزير املكلف ابلقطاع 
 .مبناسبة بسط اسرتاتيجيتكم خالل ندوة صحفية سابقة وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ا السيد إضايف؟. تفضلو شكرا السيد النائب، هل من تعقيب       
 .النائب من فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، غري كما جاء على لسان  ما كتوجدش واحد       
عدالة جمالية فهال األمر دايل األحياء الصناعية، كاين واحد احلي 

اء دخل ليه حىت واحد، وكاين أحيصناعي اللي راه مبين مشلل ما 
صناعية اللي شيئا ما انشطة، وكاين بعض األقاليم اللي هي انشطة 
جدا لو كان ترجعو لألرقام غتشوفو واحد األرقام مهمة دايل 
العملة الصعبة اللي كتدخل وواحد العدد كبري دايل اليد العاملة 
اللي تشتغل، ولكن تنعدم حلي الصناعي، منولج هو إقليم 
"جرسيف"، رجعو لألرقام وغادي تشوفو شحال دايل العملة 
الصعبة وشحال دايل العمال اللي خدامني اللي كيشتغلو، وأشنو 
هو النشاط اإلقتصادي اللي كريوج يف "جرسيف"، ولكن توجد 
فوق الطاولة دايلكم دااب واحد اإلتفاقية اللي هي أبطراف أخرى 

 ، "العمران" داخلة علىللمجلس اإلقليمي، تنمية أقاليم الشمال
اخلط، ولكن راها فوق الطاولة دايلكم، أو كنطلبو من هال املنرب 
ابش حتاولو توقعوها أو تردوها لينا ابش هادوك الناشطني يف 
الصناعة وال يف التجارة ميارسوا املهام دايهلم يف أحسن الظروف 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

مة السيد الوزير للرد، هل من تعقيب إضايف آخر؟. كل      
 .تفضلوا السيد الوزير
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كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 شكرا السيد الرئيس،

يف اإلطار دايل إصالح ميثاق اإلستثمار راه كاين هال       
م مهم والعدالة الرتابية اللي هو مفهو املفهوم دايل العدالة اجملالية 

جدا. وبغيت نقول أبن راه غادي نتقدمو للقدام أو كنشتغلو مع 
اجلهات واجملالس اجلهوية، اجمللس اجلهوي اللي كيسيفط لينا 
املخطط دايل التنمية اجلهوية دايلو كنجلسو معاه، كندرسو 
 يوعندان واحد املفهوم دايل الشراكة الشاملة للمجلس اجلهو 

ولكن أيضا املقاوالت ومراكز البحوث ومؤسسة التكوين 
واجلماعات احمللية وإىل آخره والقطاع اخلاص، وهادو كاملني  
كيجلسو معا ابش جنيو نزلو هاد املخططات دايل التنمية اجلهوية 

 .إىل أرض الواقع، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

-رواج "برانمجشكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن تعثر       
" للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 8383رؤية 

 .والتنمية، الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة تفضلي

 :النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراوي

 السيد الرئيس،

" اهلادف إىل خلق 8383السيد الوزير، عرف "خمطط رواج       
 ار اختالالت كبرية أدت إىلفرص الشغل وعصرنة التجار الصغ

تعثر جل هذه املشاريع. اليوم السيد الوزير، نسائلكم أو نطرح 
ملية ل عن إجراءات عءتقييم تدبري هذا الربانمج ونتسا إبحلاح

ملعاجلة االختالالت على األقل إلعادة الثقة ملثل هذه الصناديق 
لرأي لاليت يف غالبيتها تكون مرتبطة بفضائح واختالالت صادمة 

 .العام، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا      

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

طبعا كتعرفو أن هذا القطاع، قطاع مهم جدا كيشغل أكثر       
مليون ونص دايل املغاربة وكيعاين من بعض اإلكراهات من تقريبا 

: اإلكراه األول هو اهليمنة دايل جتارة القرب على هذا القطاع، 
من نقط البيع هي من جتارة القرب، وهاد جتارة  %23حيث أن 

القرب عندها إكراهات خصوصية حبال مساحات نقط البيع إىل 
العاملني فهاد  آخره...؛ وكاين إكراه آخر هي اهلشاشة دايل

القطاع، وهاد القطاع عندو واحد الوضعية كيعاين من الضغط 
التنافسي دايل الشركات الكربى من الفوق وأيضا الضغط دايل 
الباعة املتجولني من لتحت، هاد الشي عالش كاين إكراهات 
اخلصوصية فهاد القطاع، ووزارة التجارة جات بواحد خارطة طريق 

ش نقومو هاد االعوجاج اللي كاين " اب8383"مغرب التجارة 
 .ومنشيو لقدام إن شاء هللا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد عز العرب حليمي

 شكرا السيد الرئيس،

يف احلقيقة السيد الوزير، استمعت إبمعان للجواب دايلكم.       
ين أننا نوهو ابألمور اإلجيابية اللي كتستهدف يعيف البداية البد 

االهتمام هباد الفئة وكذل  البد أننا نوجهو حتية خاصة هلاد الفئة 
من التجار ألنه فعال عندهم دور اقتصادي واجتماعي مهم. اليوم 
السيد الوزير، يف احلقيقة حنا بغيناكم تقولو لنا هداك "رواج" يف 

 ختالالت، صحيح كاينة إجيابياتاحلقيقة حنا سولناكم على اال
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لكن كاين اختالالت واختالالت كبرية ألنه اليوم ما ميكنش املال 
العام نديرو برانمج وما زال ما درانش التقييم دايلو وال إيال دران 
التقييم دايلو ما علّناش للرأي العام على النتائج دايلو وما درانش 

 .ر لربانمج آخربط املسؤولية ابحملاسبة ومنشيو عاود اثين

فأان كنظن السيد الوزير احملرتم، اليوم أوال هاد الفئة هادي        
كاينة جمموعة دايل الربامج اللي كتحاول تربمج هلا اعتمادات، 
فاليوم خصنا أوال مقاربة يعين تكون فيها االلتقائية هادي النقطة 

شكل باألوىل، النقطة الثانية البد من اإلشراك دايل هاد الناس 
مباشر، ما جنيبوش احليتان الكبرية وراخد يعين تلتهم االعتمادات 
املخصصة، املغاربة اليوم ما بقاوش قابلني هاد الشي السيد الوزير، 
اليوم خاص منني نديرو شي برامج تكون فيها أوال دالئل مسطرية 
واضحة، تكون فيها خطة تواصلية وطبعا السيد الوزير، اليوم يعين 

ر كينتظرو يعين األمور اللي تكون يف القريب العاجل إن هاد التجا
شاء هللا ابش نردو هلم االعتبار، وكذل  ابش يعين يف إطار ربط 

 1333املسؤولية ابحملاسبة ألنه ال يعقل أن الدراسة تكون ب
 ...درهم واألمثنة نقول ل  أان السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

لمة م، هل من تعقيبات إضافية؟، كشكرا السيد النائب احملرت       
 .للسيد الوزير للرد تفضلوا

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 شكرا السيد النائب،

أان غري نذكر املكانة دايل هاد جتارة القرب يف التاريخ دايل       
ري نذكر أبن هاد جتار القرب راه كانوا العمود الفقري املغرب، غ

اللوجستيكي دايل املقاومة ضد االستعمار، إلن هادو راه الناس.. 
قليت التشخيص دايل هاد "برانمج رواج"، غادي منشيو فهاد 

 centrale" االجتاه دايل خنلقو مراكز دايل الشراء املشرتك

d'achat"ل دايل مشاريع داي ، وغادي منشيو يف االجتاه أيضا
التكتل والتجميع، إلن هادو صغار اللي غيتجمعو وغادي يكون 
عندهم واحد الوزن ابش يستافدو أكثر من هاد الربانمج دايل 
"رواج"؛ واثنيا هاد الربانمج ما غادي ينجح غري إيال كانت التعبئة 
 دايل املوارد البشرية، واملوارد البشرية مها هاد التجار الصغار، إلن
النظام دايل التغطية الصحية هو بيت القصيد فهاد اإلسرتاتيجية، 

 11.31و 12.31وكاينني قوانني اللي صدرات، القانون رقم 
اللي غادي يتكلف ابلتدبري دايلو الصندوق الوطين للضمان 

 .اإلجتماعي وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

يار غشكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن ندرة قطع ال      
اخلاصة ابملركبات املستوردة من قبل الشركات املختصة. للسيدات 
 .والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد سعيد التدالوي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املعتمدة من قبل الوزارة       
تغطية السوق الداخلية بكميات كافية من حلت الشركات على 

 .قطع الغيار للسيارات املستوردة من طرف هذه األخرية؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 رئيس،شكرا السيد ال

شكرا السيد النائب احملرتم على هاد السؤال، اليوم سنواي يف       
ألف سيارة جديدة، النمو دايل هاد القطاع  313املغرب كيتباعو 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

28 

كلها سنواي، ولكن رقم املعامالت دايل قطاع الغيار   % 1,1يف 
اللي كتنتج  % 1مليار درهم فيها غري  31مليار درهم،  31هي 

كتستورد. إلن إسرتاتيجية احلكومة ف هاد  % 11يف املغرب، 
اجملال هي اجلودة والسالمة، اجلودة والسالمة مث اجلودة والسالمة. 
درست وزارة الصناعة اإلمكانية ابش خنلقو واحد املنظومة صناعية 
حول هاد أجزاء الغيار وابش نقدرو نوفروها يف السوق الداخلي 

 .املغريب أبمثنة مناسبة وشكرا

 :س اجللسةالسيد رئي

 .تعقيب السيد النائب، تفضلوا      

 :النائب السيد سعيد التدالوي

كنظن ما فهمتوش السؤال دايلنا، حنا طلبناكم ما طلبناش       
اإلحصائيات، طلبنا نعرفو شنو هي الضماانت اللي كتعطيو 
للمستهل  ملا كتعطي لواحد رخصة ابش جييب واحد النوع دايل 

لشي ماشي جينا وقلناه، هادي كاينة أسباب واحد السيارة وهاد ا
 les النزول دايل هاد السؤال. ملا كتعطيه عندك مبا يسمى هادوك

vendeurs  دايل دوك الشركات كيطيحو البشر واخا يكون
يف السماء، كيدخل غري يسول على السيارة كيخرج بسيارة. هلذا 
شنو هي الضماانت ابش حنميو املستهل  ابش كيكونو قطاع 

لغيار، هاد الشيء راه ماشي غري جينا وقلناه، كاينني شركات  ا
كربى وضخمة ويعين مستحيل ما تيقش فيها، ملا كدخل عندها  

، ملا  pièces د املليار دايل سطوك دايل 6-1كتقول  عندي 
كتبغي سينيال صغري ما كاينش ملدة سنة، وكاين قطاع غيار 

 عطيه لكمسيارات اآلن حمطوطني، وأان غنجيبلكم ملف غن
مبقاالت استجوابية من طرف مفوض قضائي، ألن قطاع الغيار 
السيارة واقفة هادي سنة وما كاينش قطاع الغيار، والسيارة جديدة 

 .ألف درهم 833ومشرية بثمن كيفوق 

وهلذا هذا هو السؤال دايلنا وماشي طلبنا اإلحصائيات،       
كاين يف اإلنرتنيت، و شي عندان وكنعرفوه وكاين يف  هاد الشي كل

واحد العدد دايل املناطق، حنا بغينا محاية املستهل  ملا كتعطيو 
رخصة لإلنسان جييب سيارة من واحد الدولة بعيدة أشنو كتعطيو 

؟، "une caution bancaire" ابملقابل دايهلا؟، واش كاينة
 633و 133واش كيعطيكم شي حاجة ضمانة قبل ما جييب 

 ل دايهلا دايل قطاع الغيار، ألنه شكون الليسيارة تيعطيكم مقاب
راه واخا  le vendeur حممي هباد الشي؟، ملا كيشري هداك

تكون معرفت فني تكون مسيحي يردك مسلم، وتكون مسلم 
 .يردك مسيحي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا هل من تعقيبات إضافية؟ تفضل نقطة نظام      

 :))نقطة نظام عبد هللا بووانوالنائب السيد 

السيد الرئيس، أان أرجو انتما كرئيس دايل اجللسة تسهرو       
على تطبيق النظام الداخلي، رمبا السيد النائب يف خضم الكالم 

 النظام هذا ممنوع يف ،دايلو مل ينتبه لذكر بعض األمساء، وشركات
 .كراش ،أان أرجو أن تسحب من احملضر ،الداخلي دايلنا، وبنوك

 :رئيس اجللسةالسيد 

 حتدثنا عنصحيح، صحيح، امسحوا يل، امسحوا يل.         
ا السيد تفضلوا. السؤال تفضلو  مؤسسة بنكية تسحب من احملضر،

 فيهش دروس، فيه النظام الداخلي األستال..ا الوزير للرد.. ال ال م
فيه النظام الداخلي أان مع اإلشارة ألن فيها تطبيق للنظام الداخلي 

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

 

 

  



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

29 

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 شكرا السيد الرئيس،

لف ابش متدين بذاك امل كنشكر السيد النائب احملرتم هللا خيلي 
ندرسوه ابليقني، ولكن أان اللي نقدرو نقول أبن وزارة التجارة  
كاينة أوال محلة ابش نقومو ابلتوعية والتحسيس دايل املستهل  
الوطين، وإطالق نظام ملنح عالمة خاصة خبدمات توزيع قطاع 

سالمتنا، اللي عرفتيه، وكاينة أيضا الصرامة،  la belle الغيار
امة يف وضع مساطر ملراقبة لكية للسوق السوق الداخلي الصر 

وتقوية دور أجهزة املراقبة وأيضا حتديد مساطر صارمة للمتابعة 
 .القضائية يف ما خيص عملية التزييف، وشكرا

 السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن التوزيع اجلهوي 
األصالة  حملرتمني من فريقلالستثمارات للسيدات والسادة النواب ا

واملعاصرة، الكلمة ألحد السادة النواب من الفريق، تفضلوا السيد 
 .النائب

 :النائب السيد حممد أبودرار

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، موضوع التوزيع اجلهوي دايل اإلستثمارات، هذا 
موضوع صراحة كبري بزاف، وتتمىن حىت رئيس احلكومة براسو 

جياوب عليه، تعاين الكثري من اجلهات من احليف يف خاصو 
التوزيع دايل اإلستثمارات، بغينا جواب مبسط وبّعد ليا من األرقام 
ما دوخين هبم، بشكل مبسط عالش ملالا؟ وشنو اإلسرتاتيجية 

 .دايلكم ابش تعاجلو هال املشكل؟ شكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .كلمة السيد الوزير اجلواب

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  عثمان الفردوس،السيد 
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 شكرا السيد الرئيس،

اجلواب غادي يكون إن شاء هللا يف اإلصالح دايل ميثاق 
اإلستثمار، غادي يكون واحد املقتضى أن غادي خنلقو على 

، ب، منطقة حرة صناعيةاألقل منطقة حرة يف كل جهة يف املغر 
يف كل جهة يف املغرب إن شاء هللا، وغادي جيي إن شاء هللا ميثاق 
اإلستثمار اجلديد بتحفيزات اللي غادي حتاول تدي لوك 
اإلستثمارات الضخمة واملتوسطة والصغرى إىل اجلهات وإىل 
املناطق النائية، وإيال الحظتو يفي قانون املالية دايل هال العام، 

كتعطي دعم مباشر للمستثمر اللي كيستثمر يف شي   احلكومة
منطقة اللي هي بعيدة على امليناء، إلن هال الشي غادي يشجع 
املستثمر ابش يقدر ميشي حبال مثال لفاس وال مكناس وال لداخل 
يف الرتاب الوطين بال ما جيي حدا شي ميناء، إلن هالي إجراءات 

 .عملية بال َما نيَدوخكم ابألرقام، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :النائب السيد حممد أبو درار

شكرا السيد الوزير، حقيقة لاك الشي اللي تفضلتو قلتوه فايت 
مسعناه شحال هالي يف ما خيص مثال يعين املخطط اجلديد دايل 
اإلستثمار واللي حددتو فيه مباشرة أن كل جهة خاصها منطقة 

هللا اعلم، مبعىن أنه كثرة  8338هال الشي مسعناه من  حرة،
يف غياب سياسة واضحة دايل  الربامج، تدوخو هبا املواطنني

اإلستثمار، وهنا تنسيبليو العيب املباشر اللي خّلى هاد املنظومة 
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دايل التنمية واملنظومة دايل اإلقتصاد أهنا تكون فاشلة، اليوم من 
مقابل  %8-%3ة اإلستثمار فيها غري املقبول نلقاو جهات نسب

هذا عيب اللي ّتدار اللي هو تراكم لسنني  %13جهات أخرى 
متعددة، خصنا حلول عملية ماشي فقط شي حاجة اللي بقى 

بدون  PROPAGANDA غري نستغلو هبا نديرو هبا
نتائج، األرقام هي اليت تتحدث، منني نشوفو كلميم واد النون 

أو اّل كذل  شأهنا شأن  %8تثمار فيها النسبة دايهلا من اإلس
جهة الصحراء كذل ، جهة بين مالل، اجلهة اجلنوبية الشرقية  
كذل ، هادو أرقام خمجلة يف صحيفة عمل احلكومة، املفروض 
 .حلول عملية السيد الوزير ماشي فقط، سنعمل سنعمل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

لكلمة إضافية؟ اشكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيبات 
لفريق العدالة والتنمية ابعتبار أن السؤال طرح من طرف املعارضة 

 .يف إطار التعقيب، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد أدراق

 شكرا السيد الرئيس،

، هاد املوضوع دايل التوزيع اجلهوي لإلستثمار، اليوم السيد الوزير،
 اجلهوية، بصفة عامة، داخل يف قواننيصحيح أن هذا البعد دايل 

 املالية؛

السنة املاضية توصلنا مبذكرة حول التوزيع اجلهوي  -اثنيا
لإلستثمار، ولكن هناك جهات ال زالت تعاين وعلى رأسها جهة 
سوس ماسة أكادير الكبري، النمولج دايل املستشفى اجلامعي 

اروا ليه لي اشأبكادير، الطريق املداري أبكادير، الطريق السيار ال
أكادير، مشكل دايل اجلماعة من اجلماعات -اإلخوان مراكش

الكبرية يف سوس ماسة هي القليعة دايل التطهري السائل واألمن، 
 .جمموعة من األمور ال بد من إعادة النظر فيها، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للفريق اإلستقاليل، تعقيب، تفضل

 :يد حممد احلافظالنائب الس

السيد الوزير، يف إطار جتويد التوزيع اجلهوي لالستثمار، هناك 
سؤال مآل القطب الفالحي جبهة الرابط القنيطرة سال؟ وما هي 
حظوظ إقليم سيدي قاسم يف استقطابه رغم جلية األراضي 
الفالحية توجد إبقليم سيدي قاسم حىت ال تفوت الفرصة على 

 .كرافالحي هذا اإلقليم؟ وش

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير، السيد النائب 
 .احملرتم

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 شكرا السيد الرئيس،

هة كاين بدينا جب  ما دام أنكم تكلمتيو على جهة سوس ماسة، راه
سوس ماسة يف التنزيل دايل اجلهوية دايل املخطط دايل التسريع 
الصناعي، واحد املوضوع آخر بغيت نعطي ، كاين استثمارات  

 1333عندهم  TANGER يف RENAULT كبرية مثال
    مستخدم يف مصنع 1333من هاد  %33مستخدم، تقريبا 
RENAULT  يف TANGER   جايني من جهات ماشي

ة طنجة ماشي هي جهة الرابط، ماشي هي جهة الدار هي جه
جايني من  %33جايني من جهات أخرى و %33البيضاء، 

جهة درعة رافياللت، عالش كنقولو لكم هاد الشي؟ ابش تفهموا 
أبن االستثمارات الكبرية القاطرة كتدي معاها اإلقتصاد والنشاط 

 .اإلقتصادي دايل اجلهات األخرى، وشكرا
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 :جللسةالسيد رئيس ا

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال يف هذا القطاع عن وضعية جتارة 
القرب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 
 .الدستوري، الكلمة ألحد السادة النواب، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا غازي

 شكرا السيد الرئيس،

عاانة ب نسائلكم عن املخبصوص جتارة القر  السيد كاتب الدولة،
اللي كيتخبطو فيها اللي كاينني فهاد القطاع وكذل  اآلفاق دايل 

 النهوض هبا؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير اجلواب، تفضلوا

كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا على هاد السؤال، راه تكلمت على اإلكراهات اللي كيعرفها 
هاد القطاع وهو قطاع حيوي، من بني اإلكراهات اللي قلت كاين 
املنافسة دايل الشركات الكربى واملساحات الكربى، هاد 

منها يف  33كانت   8333املساحات الكربى كانت يف عام 
من عناصر اجلواب  ، إلن، قلت133املغرب، اليوم واّلو أكثر من 

هلاد اإلشكال، كاين التكتل واملراكز دايل الشراء، خصنا نعرفو 
 %31أيضا أن هاد املساحات الكربى ما كتساهم غري إال يف 

دايل رقم املعامالت يف هاد القطاع، آش كيعين هذا ؟ هذا كيعين 
أننا يف املغرب عندان منولج اللي كيشبه للنمولج دايل الياابن، 

كتعرفوا أن جتارة القرب فيه عندها واحد الدور اجتماعي الياابن  
واقتصادي وثقايف مهم جدا، وهذا هو النمولج اللي بغيناه لبالدان 

قرب ال إن شاء هللا، وهاد جتارة القرب كتعطي، كتقدم خدمات
حبال التسهيالت على األداء والبيع للمواطنني واملستهل  

 .وشكراابلتقسيط واعتماد أوقات عمل مالئمة، 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا غازي

شكرا السيد كاتب الدولة، يف اجلواب دايلكم فيه جزء كبري من 
التشخيص اللي هو واقعي واللي تيالمس اإلشكاالت احلقيقية 
دايل القطاع، تكلمتو قبايلة على برانمج رواج البد نرجع له هو 

التشخيص دايل اعطى مكتسبات فيه مكتسبات برانمج اللي 
هذا دليل على  8383وجيتو مبقرتح جديد دايل مغرب جتارة 

أنكم واعيني مبا شابه من شوائب تنطالبو ابلتشخيص دايلو 
تشخيص يكون جدي وهاد الربانمج اللي انطلق هادي عشر 
سنني تنشوفو أنه ضروري نبنيو نرسخو املكتسبات ونبنيو على 

 31.12اللي كانت. ابلنسبة لتفعيل القانونني  الرتاكمات
دايل التقاعد دايل التغطية الصحية ضروري كذل  يف  31.11و

املراسيم التطبيقية إشراك هاد جتار القرب ضروري اإلشراك دايهلم 
ألن غادي يكون إشكاالت إيال ما متش اإلشراك دايهلم ابلنسبة 

هي  كاتب الدولةاالستفادة منهم، املنافسة شرتو ليها السيد  
منافسة غري متكافئة اي ليتها كانت مساحات كربى كاينني 
مساحات صغار كاينني فاعلني اللي تيجيو األحياء الشعبية كاين 
فاعل ابخلصوص واحد الغول اللي جاينة من األانضول اللي وصل 

مركز، فيهم  133حاليا األحياء الشعبية واللي فتح تكلمتو على 
 ..يا دايل هاد الفاعل هذاحال 323على األقل 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .السيدة النائبة من الفريق االستقاليل تفضلي



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

32 

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

السيد الوزير، وأنتم تتكلمون عن جتارة القرب اليت هتم الطبقة 
شري أبن م يف الفريق االستقاليل أن نالفقرية واملتوسطة، البد اليو 

معظم األجوبة اللي كتقدمها لنا احلكومة داخل هاد القبة هي ال 
متث للواقع بصلة ودليلنا على لل  هو الغالء املهول والغري املربر 
لبعض املواد إن مل أقول كل املواد اليوم اللي جعل املواطن املغريب 

رف ما تعرفه راه الساحة تتعيعرب على هاد الغالء وحيتج بطريقتو و 
من احتجاجات، اليوم ويف مقابل هاد الشي كل كنوجدو أبن 
احلكومة مبلعا على وادانها ومغمظا عينيها وساكتة وإيال هضرات 
احلكومة فهي تسيء املواطن املغريب بكالم قبيح داخل قبة الربملان 
 وهاد الكالم يسيء لنا كذل  كنواب دايل هاد املواطنني، اليوم
آن األوان آن األوان السيد الوزير أن نقول هلذه احلكومة ال سيما 
وأهنا رفعت شعار ال فهاد احلكومة احلالية وال احلكومة السابقة 
 شعار أهنا حكومة اجتماعية، اليوم آن األوان للحكومة أهنا حتيد

le mode avion  اللي دايرة وأهنا تعطي لنا رؤية واضحة
ي  قية إلجياد حلول موضوعية خاصة اللواسرتاتيجية واضحة وحقي

 ..كتهم القدرة الشرائية دايل املواطنني وهنا أخص ابلذكر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة للسيد النائب من فريق العدالة 
 .والتنمية يف تعقيب إضايف

 :النائب السيد عبد هللا هامل

 شكرا السيد الرئيس،

بال مزايدات سياسية أان يظهر يل هاد النوع من التجار يعيشو 
واحد املوت بطيء مدينة وجدة اللي كنحدر منها السيد الوزير 
التجار يئنون ويستغيثون أوال غياب التهريب املعيشي إبغالق 
احلدود اللي فعال كانت عندها واحد الدور يف احلركة التجارية،  

 ملنظمة مع األسف حىت اجمللسكذل  الفوضى والتجارة الغري ا

اجلماعي معاق زد على لل  السيد الوزير هاد املراكز التجارية 
واألسواق النمولجية جعلت من هاد النوع راع التجارة فعال أهنا 
غادي متوت خاص سياسة جديدة ملثل هاد احلاالت ومدينة 
وجدة مثال خاص التسريع الصناعي يف هاد اجملال ألن هذا هو 

 .دي جيعل أن احلركة التجارية تكون نشيطة والسالماللي غا

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب إضايف آخر من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

السيد الوزير، أان نبغي نشكرك على التشخيص اللي عملتيو 
وفق يب فعال تشخيص مواملقارنة ما بني الياابن والنمولج األورو 

ما خيلينا إال نكونو مرراحني داخل الفريق دايل التجمع  وهذا
الدستوري، ألن ابلفعل هال الفئة هالي كتعيش فواحد الوضع 

 لساعة السيد الوزير اللي كيشتغلو، وكيعملو 36حرج اآلن 
social  وكيسلفو ولاك اجملهود اللي كيقومو به، وهذا طبعا إرث

ا  كاملني على املستوى اإلقتصادي والثقايف، احنا كلندايل املغاربة  
كنعرفو األدوار اللي كتقوم هبا هال الفئة هالي، رجاء السيد الوزير 
هال الناس راه ما عندهومش شي مطالب خرافية، ابغني واحد 
الشوية دايل الكرامة، التغطية الصحية ويبقاو يلعبو لاك الدور 

يرحبو ألهنم حىت  bien sur عاماللي كيلعبوه ويف األخري دايل ال
مها مواطنني وكيسامهو يف التنمية دايل بالدهم، شكرا السيد 

 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد على 
 .التعقيبات تفضلو
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كاتب الدولة لدى وزير الصناعة  السيد عثمان الفردوس،
 :واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمارواالستثمار والتجارة 

 شكرا السيد الرئيس،

غنتكلم ليكم على أشنو كنديرو اليوم يف احلاضر وأش غنديرو يف 
املستقبل. يف احلاضر تكلمنا على التغطية الصحية مهمة جدا، 
ولكن خاصنا نزلوها ألرض الواقع أوال، اثنيا كاين برانمج دايل 

نقطة بيع يف الرتاب الوطين  81.333املواكبة دايل أكثر من 
مدينة وقرية، الشيء الذي مكن من الرفع من رقم  333أكثر من 

درهم شهراي، دااب  3333معامالت التجار املستفيدين مبعدل 
فُتو أبن ميكن الشهر املاضي األبناك املغرب ية نتكلم على املستقبل شي
 أعطات اإلنطالقة دايل اخلدمات دايل األداء اإللكرتوين

paiement mobile األداء اإللكرتوين بدون حساب ،
بنكي هذا غادي دااب التحدي دايلنا هو أننا ندخلو هال جتار 
القرب فهال السلسلة الرقمية دايل األداء اللي غتكون فيها 
األبناك، ولكن أيضا التجار الكبار والصغار ابش خيدمو يف واحد 

نا هلال  اللي بغياملنظومة متكاملة، وهذا هو املستقبل إن شاء هللا
 .البالد، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على ردكم وعلى حسن مسامهتكم يف هاته 
 .دقائق للصالة 33اجللسة، نرفع اجللسة ملدة 

 :السيد رئيس اجللسة

السادة النواب احملرتمني، نستأنف اجللسة، وننتقل إىل القطاع 
ص إسرتاتيجية احلكومة خبصو املكلف ابملاء يف سؤال أول حول 

حتلية مياه البحر للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 

 :النائب السيد السالك بولون

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

نسائلكم اليوم حول إسرتاتيجية احلكومة خبصوص حتلية مياه 
 .البحار؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة السيدة الوزيرة احملرتمة للجواب

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

 السادة النواب احملرتمون،

البحر  ابلفعل املغرب أصبح يطور جتربته تدرجييا يف جمال حتلية مياه
مصدر يفرض نفسه إبحلاح بفعل ابلنظر إىل  اليت أصبحت

التقلبات املناخية وابلنظر أيضا إىل تراجع التساقطات املطرية، وإن  
كان يف وقت ما أبن اقتصران على هذه التكنولوجيا يف األقاليم 
اجلنوبية، اآلن أصبح املغرب مطالب بتعميمها، يف حني أنه العديد 

ن حمطة دايل أكادير، حمطة العديد من األوراش قيد اإلجناز، كاي
احلسيمة، الدراسة دايل الدارالبيضاء أيضا سوف تطلق يف 
األسابيع املقبلة ومناطق أخرى اليت غتأمن التزويد دايهلا انطالقا 

 .من مياه البحر، شكرا لكم السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب للسيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :السالك بولونالنائب السيد 

اد شكرا على اإليضاحات أبن ابلنسبة هل السيدة الوزيرة احملرتمة،
الشي دايل احملطات دايل التحلية دايل ماء البحار اللي يف 
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احلقيقة، املناطق اجلنوبية ابتداء من طانطان إىل الداخلة كلها 
مزودة مبجموعة دايل احملطات دايل التحلية، ولكن السيدة الوزيرة  

كتعريف احملطة اللي كاينة يف طانطان بدأت ولكن بدات كيما  
بواحد اجملموعة دايل التعثرات، أوال، هي حتلية دايل ماء البحر 
ولكن بدل ما راخدو املا من البحر درتو أثقاب يف جنب البحر 
وما كانوش كيعطيو املاء الكايف للمدينة وتعثر هاد الشي سنة 

فوا نسبة دايل املاء اللي كيصونصف، واضطرت الوزارة هو أنه أن ال
هادوك هادي  احملطة دايل حتلية كيتزاد عليه واحد اجملموعة دايل 
املياه جاية من من آابر ماحلة والساكنة ما كتستفدش من هداك 

 ...العذوبة دايل املاء

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ 
 .يدة الوزيرة للرد، تفضليالكلمة للس

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

 شكرا السيد الرئيس،

 من ابلفعل احملطة دايل طانطان، هي تعترب السيد النائب احملرتم،
ع من أمل   le procédeأملع احملطات على مستوى التكنولوجيا، 

التقنية دايل التحلية، عرفتها بعض املشاكل التقنية، عالش؟ ألن 
جهزان بعض األثقاب يف جانب البحر وضعنا املضخات، ولكن 
اكتشفنا بعد لل  أبن مستوى املاء هبط على املضخات، مما 
استدعى األمر أننا هنبطو داك املضخات ابش نستغلو الطبقة 

بعض ت يف التوزيع و املنتجة، هذا نتج عليه بعض اإلضطرااب
األحيان بعض االنقطاعات، وما وقفناش فقط عند هاد 
اإلجراءات، يعين، اإلجراءات من أجل إصالح هاد األعطاب 

فض جهزان ثقبني إضافيني احتياطا يف حالة ما إلا اخن التقنية يعين
 ..مستوى املاء ابش يشكلو إجابة املشكل

 :السيد رئيس اجللسة

اآلن مع سؤالني هلما وحدة املوضوع سيتم  شكرا السيدة الوزيرة،
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيدة الوزيرة، 
األول للسيدة والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، تفضلوا أحد السادة النواب

 :النائب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

 شكرا السيد الرئيس،

ت املعتمدة لتعميم املاء الصاحل املشروب على ما هي اإلجراءا
 .املناطق النائية ابملغرب العميق السيدة الوزيرة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

نفس السؤال للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد يوسف الروجيل

 الرئيس،شكرا السيد 

السيدة كاتبة الدولة، ما هي منجزات احلكومة فيما يرتبط بتلبية 
حاجيات العامل القروي من املاء الصاحل للشرب؟ وما هي خططها 

 .وبرجمة مستقبلية يف هاد اجملال؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيدة الوزيرة احملرتمة

 رالسيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزي
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا للسيد الرئيس،

 السادة النواب احملرتمون، فيما يتعلق بتعميم التزويد ابملاء الصاحل
للشرب أظن أبن اآلن الكل جيمع أبن بالدان حققات واحد 
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اجملهودات جد مهمة على مستوى تعميم املاء الصاحل للشرب، 
سنة انتقلنا من نسبة متدنية ال تراوح  83يف واحد حبيث أنه تقريبا 

ولو أن هذا الرقم يعين أقول يستفز البعض،  %16.1إىل  33%
من الساكنة اللي كتوفر على  %16.1ولكن ابلفعل هناك 

منظومة مائية طبقا ملعايري منظمة الصحة العاملية، ولل  بفضل 
ن ما أاالستثمارات الضخمة اليت ضختها احلكومة يف هذا الش

مليار درهم وارتفع االستثمار السنوي من  31يراوح أكثر من 
مليون درهم إىل أكثر من مليار درهم سنواي. بطبيعة احلال   833

كان انطالقا من هاد اجملهودات وقع مباشر على مستوى التنمية 
البشرية، على مستوى ظروف عيش الساكنة، على مستوى أيضا 

وى العامل القروي، على مست التمدرس دايل الفتيات ابخلصوص
أيضا ترويج العديد من األنشطة املدرة للدخل لفائدة املرأة القروية. 
وبطبيعة احلال كاين هناك بعض النقص على مستوى بعض 
املناطق الزال فيها املعدل السنوي معدل التزود أقل من املعدل 
السنوي يعين بعض املناطق ابخلصوص املناطق القروية واجلبلية 

قول جهة أزيالل، منطقة الشاون، منطقة شيشاوة، منطقة احلوز، أ
أيضا الزال فيها معدل التزود أقل من املعدل الوطين نظرا للطبيعة 
اجلغرافية والتضاريس الصعبة هباد املنطق، ماشي غنقول أبن فيها 
فيها يعين ماء بوفرة، ولكن الزال فيها نقص ألن التضاريس جد 

ة القنوات وحمدودية أيضا املوارد املائية املتاحوعرة وصعوبة دايل مد 
 1اجلوفية مما يشكل يعين منني كتجي  يعين واحد سنتني إىل 

سنوات متتالية من اجلفاف كتكون هناك اضطرابت، ألن املنظومة 
اليت تزود هذه املناطق تظل منظومات هشة منني كيكون عندك 

يل سنوات ابئر وال عني وال ثقب وال ساقية وكتنشف بفعل تو 
اجلفاف كيخلف اضطراابت، ولكن هناك ابملقابل برانمج ملعاجلة 
هاد املناطق ابألساس أو ما يعرف ابملناطق ابلعامل القروي العميق 
انطالقا من برانمج يسطرو املكتب الوطين وانطالقا أيضا من 
برانمج يعين احلد من الفوارق اجملالية. ابإلضافة إىل لل  هناك 

يمات امللكية السامية اللي أمر ابش تشكل اللجنة تنفيذا للتعل
تشرف على معاجلة هاد االضطراابت، خصت احلكومة واحد 
 الربانمج استعجايل وآين يعين شرع يف تفعيله لتفادي ما ميكن أن

 633حيدث يف اخلصوص يف فرتة الصيف والكلفة دايلو كتجاوز 
ل هذا فعيمليون درهم وأظن أبن كل األطراف اآلن منكبة على ت

الربانمج من أجل تفادي االضطراابت اليت قد حتدث يف فرتة 
 .الذروة، شكرا لكم السادة النواب احملرتمون

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

 شكرا السيد الرئيس،

لوطين لتزويد االسيدة الوزيرة، تشري بعض التقارير إىل أن الربانمج 
العامل القروي ابملاء الصاحل للشرب ال ميكن إال من سد حاجيات 

من الساكنة القروية، إل تشري بعض اإلحصائيات إىل  13%
ألف مواطن من هذه الساكنة ممن مل  633وجود ما يقارب 
داملليون نسمة  8,1الشروب ابإلضافة إىل توفري  تشملهم التغطية

، مما الصاحل للشرب تعرتيها اختالالت على شبكة التزويد ابملاء
مليون مواطن مغريب ابلعامل القروي يعيشون  1,13يعين أكثر من 

دون ولوج دائم للماء الصاحل للشرب ابملغرب العميق، لذا 
نسائلكم السيدة كاتبة الدولة املكلفة ابملاء، ما هي اإلجراءات 

 مث أوال املتخذة من قبلكم لضمان دميومة خدمة املياه وجودهتا
لتعميم وتزويد العامل القروي ابملاء الشروب اثنيا؟ وخنص ابلذكر 
قرى ومداشر املغرب العميق جبماعة سيدي يعقوب، ومجاعة آيت 
تومديس وإمليل وتفين وكلها موجودة أبزيالل، وموجودة على 
ضفاف السدود، مث ما هي اإلجراءات املتخذة لزايدة حصص 

يوية؟ يت تتوفر فيها هذه املادة احلاإلستهالك ابلنسبة للقرى ال
وخصوصا وأن تزويد الساكنة ابملاء الصاحل للشرب عرب السقاايت 
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اجلماعية مل يعد مالئما وال يتجاوب مع طموحات وتطلعات 
 .الساكنة، شكرا السيدة الوزير

 :السيد رئيس اجللسة 

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة أو تعقيب فريق األصالة 
 .رة تفضلوا السيد النائب احملرتمواملعاص

 :النائب السيد يوسف الروجيل

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، احنا متفقني على واحد النقطة على أنه كل 
برانمج حكومي انجح كيبان على أرض الواقع، ولكن احنا اليوم  
كنشوفو العكس على أرض الواقع، ألن جمموعة كبرية من 

القروية على الصعيد الوطين كتعرف عدة احتجاجات اجلماعات 
عند حلول فصل الصيف وال رمضان، وعلى سبيل املثال السيدة  

 1اجلماعات من أصل  1كاتبة الدولة غنعطي  إقليم اليوسفية، 
اجلماعات كتعرف عدة احتجاجات ألن هو املعدل دايل الربط 

هذا ربط  ، وهال الربط السيدة الوزيرة%63دايهلا ما كيتجاوز 
مجاعي ماشي ربط فردي، وكذل  مجاعة سيدي شيكر اللي أكثر 

سنوات، وحلد اآلن  3الساقية يعين تدارت منذ أكثر من  31من 
ما كاينش املاء فيها، السيد كاتب الدولة واش هال الناس بغاو 
املاء وال بغاو السقاايت يبقاو يشوفو فيهم، هلذا السيدة كاتبة 

قاربة التشاركية، هو أنكم خاصكم تنزلو الدولة كنطالبوكم ابمل
لألقاليم وجتلسو مع املنتخبني أو مع مجعيات اجملتمع املدين أو مع 
السادة العمال أو السادة الكتاب العامون ابش تلقاو حلول 

 .جذرية هلال املشاكل دايل املاء الصاحل الشرب، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

وا ل السيد النائب، عفشكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ تفض
 .السيد النائب كان السؤال أغلبية ومعارضة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيس،

احلقيقة أوال نشكر هللا على نعمة املطر ونعمة الشتاء هال السنة، 
ولكن معاانة ساكنة العامل القروي مستمرة يف احلصول على هال 

وية واألساسية، واللي بغا حيرف هال احلقيقة ميشي املادة احلي
يشوف العامل القروي واشنو فيها، اجملهودات تدارت نعم، ولكن  
كاينة مشاكل ابجلملة متعلقة ابالستثمارات مت إجنازها مخس 
سنوات، عشر سنوات والزالت معطلة، أيضا كاين أقاليم فيها وفرة 

وإقليم  يو مع العطشاملاء ويف نفس الوقت الناس كيطلبو كيعان
راوانت منولجا، وهال العملية هالي كيفاش نتغلبو عليها، كاين 
أقاليم يف البالد على املستوى الوطين اللي فيها اخلريات دايل املاء 

 ..ولكن الساكنة دايهلا كتعاين من العطش، بغيناك نشكروكم

 :السيد رئيس اجللسة

ئبة م السيدة الناشكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة لك
 .احملرتمة من فريق العدالة والتنمية، الصوت الصوت

 :عزوها العراكالنائبة السيدة 

السيدة الوزيرة، إقليم أوسرد اجلماعة القروية ألوسرد أتعاين ساكنتها 
من ظروف اجتماعية صعبة بسبب انعدام مادة املاء أي أننا 

الوزيرة ، بطبيعة احلال السيدة %3نتحدث عن معدل تزود 
وأنتم تتحدثون عن نسبة الربط على  %16,1تستفزان نسبة 

املستوى الوطين ولكن هل أنتم على علم أبن هذه الساكنة الزالت 
تعتمد على الشاحنات الصهرجيية يف جلب املاء، منظومة هشة 
للتزود ال يعفي احلكومة من إجياد تدابري وإجراءات من أجل حل 

 .وية ابملاء الصاحل للشربمشكل تزود هذه الساكنة القر 

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف آخر؟ رد السيدة الوزيرة احملرتمة تفضلي
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السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيد الرئيس،

على هذا التفاعل،  شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمون
 بطبيعة احلال السيد النائب اللي كيتحدث على املقاربة التشاركية

لقاء يف فرتة الصيف العسرية اللي  83أظن أبنه قمنا أبكثر من 
مرّينا منها إبشراك وبتشارك مع مجيع اجلماعات الرتابية والفاعلني 

قليل تاحملليني والسلطات من أجل اختال ما ميكن اختاله للحد أو لل
سنوات األخرية،  1من آاثر اجلفاف اللي عرفاتو بالدان طيلة 

 .واحلمد هلل استطعنا أننا نتجاوزو العديد من العراقيل

 فيما خيص الوضعية املائية، كنبغي نبّشر بعدا احلمد هلل، أبن      
بالدان عرفت تساقطات مطرية مهمة ولو أهنا جاءت متأخرة، 

كنسبة ملء إمجالية،   %61ريبا اللي عززت حقينة السدود تق
واللي أنعشت من خالهلا أيضا العديد من العيون واآلابر والفرشاة 
املائية مبناطق اللي كانت كتعرف نضوب، احلمد هلل، ما غتعرفش 
مشاكل فهاد الصيف. ولكن هذا ال يعين أبنه ما غتكونش بعض 
املشاكل، ستكون مشاكل ولكن حمدودة، ميكن نقول أبن 

اآلن تتوفر على برامج ملعاجلة هاد املشاكل واالضطراابت  احلكومة
اليت قد حتدث، كاين املكتب الوطين الذي سوف يواصل برانجمه 
السنوي من أجل تعميم التزويد ابملاء الصاحل للشرب. كيما قلت،  
كاين برانمج أيضا للتقليل من الفوارق اجملالية للي فيه وزارة 

الس ماعات الرتابية وعلى رأسها اجملالداخلية، املكتب الوطين واجل
مليار درهم، مث أيضا كاين برانمج  6اجلهوية اللي الكلفة دايلو 

مليون  663استعجايل اللي حتدثت لكم عليه اآلن اللي فيه واحد 
كل هاد  .درهم، واللي أمر انطالقا من التعليمات امللكية السامية

تمكنو من معاجلة ا غنالربامج اللي استطعنا وشرعنا يف التفعيل دايهل
 .اإلضطراابت اللي كتعرفها بعض األقاليم اليت تظل حمدودة

تكلمتو على "راوانت" السيد النائب احملرتم، "راوانت"       
ابلفعل حماطة ابلعديد من السدود، وتعترب شالل من شالالت 
املغرب، حنا ماشي ما كاينش، يعين، مشاريع مهيكلة إال أهنا  

 اقيل اللي الناجتة ابألساس عن تعرض الساكنةكتعرف بعض العر 
وتتعرفو مزاين السيد النائب هاد املشكل، ومشاكل نزع امللكية، 
احلمد هلل، استطعنا ابش نعاجلو املشكل يف القرية، "وزان" أيضا 
غادي ما يبقاش فيه مشكل، خاص غري شوية الصرب ومسامهة 

ي هو ي أساساجلميع ابش نتمكنو ابش.. ألن يف االستثمار الل
 ...تعبئة االستثمار

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا وشكرا للسيدة الوزيرة أيضا على حسن مسامهتها يف       
هاته اجللسة. وننتقل إىل القطاع املوايل وهو املكلف ابملغاربة 
املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة، يف سؤال أول عن احلفاظ عن 

ات والسادة هاجرين املغاربة للسيدالثقافة واهلوية املغربية ألبناء امل
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم

 :النائب السيد حممد زوينت

 شكرا السيد الرئيس،

فتها يعرف املغاربة ابرتباطهم بوطنهم األم بثقا السيد الوزير،      
اءات الوزير، عن اإلجر وبعاداهتا وتقاليدها. لذا نسائلكم السيد 

والتدابري اليت تتخذها احلكومة من أجل احلفاظ على هذه اهلوية 
 .ألبناء اجلالية املغربية ابخلارج مبختلف األجيال وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب      

الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية  السيد عبد الكرمي بن عتيق،
 :ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة املكلف
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 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، ابلفعل احلفاظ على       
اهلوية املغربية ملغاربة العامل هي إحدى األولوايت، كتجي انطالقا 
من التوجيهات امللكية، انطالقا من الربانمج احلكومي اللي 

كاينة واحد السياسة اللي كتحصن هاد   مسطر. بطبيعة احلال،
 :اهلوية

أوال التواجد الثقايف املغريب كيتم عن طريق مشاريع دايل -      
املراكز الثقافية، انطلق املركز دايل "مونرايل" بكندا واللي كيشتغل،  
كيقوم بواحد الدور إشعاعي مهم، مركز "أمسرتدام" الثقايف اآلن 

قة الرمسية دايلو، وغتنطلق انتهت األشغال كنتظرو االنطال
 األشغال قريبا يف مركز ثقايف بباريس، هذا اإلشعاع الثقايف؛

كاين كذل  الشراكات اللي كتكون مع جمموعة من -      
اجلمعيات اللي كتشتغل داخل اجملتمع املدين وكنشكرها يف هاد 
 املناسبة اللي كتقوم بواحد الدور كبري لتحصني اهلوية املغربية؛

كذل  كاين ما يسمى ابلتواصل الثقايف، هاد السنة برجمنا -      
عرض مسرحي اللي غيشمل كل القارات وبدون استثناء،   323

كذل  وقعنا مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية على واحد 
الشراكة اللي غتخلينا كذل  ندعمو العرض املسرحي والثقايف 

 واللغة األمازيغية؛

اجلامعات الشبابية اللي كانت جامعة وحدة  ابإلضافة إىل-      
اجلامعات غنوصلو  1شاب وشابة، اآلن عندان  383بفقط 
 .مستفيد، ابإلضافة إىل جمموعة من الرحالت 163ل

فإلن، بشكل عام، هادي جمموعة من املبادرات القوية اللي        
كتخلينا دائما حنصنو وأنطرو مغاربة العامل على مستوى احلفاظ 

 .هلوية املغربية، شكرا السيد النائبعلى ا

 

 :السيد رئيس اجللسة

لوا تعقيب السيد النائب احملرتم، فريق، تعقيب الفريق. تفض      
 .السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلرفاوي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أوال كنهنأوكم على اجملهودات اللي كتقومو هبا       
داخل وال خارج البالد، وعلى التفاعل دايلكم مع يف اهلجرة ال 

جلنة اخلارجية. األبناء دايل اجلالية دايلنا يعانون من الضعف دايل 
ل التأطري واملواكبة من أجل احلفاظ على الثقافة واهلوية املغربية. اجلي

الثالث، خاصة يف أورواب اللي عندان جالية كبرية، اجليل الثالث 
بدات كتضعاف، حنا ماشي ضد اإلندماج الصلة دايلو ابلوطن 

ولكن غري ما يكونش على حساب اهلوية، الدين دايلنا، اللغة 
 .واألعراف دايلنا

أان بغيت غري حنيلكم على الدستور دايلنا، يف الباب األول       
اللي كيحث اململكة على احلماية دايل املصاحل  36الفصل 

رص ، وكذل  احلفاظ واحلاملشروعة للمواطنني واملواطنات ابخلارج
على احلفاظ على اهلوية والثقافة املغربية. كذل  أحيلكم على 

مبناسبة ثورة املل   8336خطابني جلاللة املل ، األول يف 
والشعب، الذي تكلم فيها على املآسي دايل املهاجرين دايلنا 
ابخلارج ودعاهم إىل التشبث بقيم دينهم والتقاليد العريقة، كذل  

، دعا كذل  جاللة 8331طاب الثاين مبناسبة عيد العرش يف اخل
املل ، إىل اإلهتمام أببنائه املقيمني ابخلارج، ودعاهم كذل  دعا  
كذل  التشبث وتوطيد التمس  دايهلم ابهلوية وأاثر انتباه 
اخلارجية على الرفع من مستوى وجودة اخلدمات املقدمة للجالية 

 .املغربية وشكرا
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 :ةالسيد رئيس اجللس

 .هل من تعقيب إضايف؟ ردكم السيد الوزير تفضلوا      

الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية  السيد عبد الكرمي بن عتيق،
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

السيد النائب أان متفق ألنه هادي سياسة مشولية، كتنطالق       
ية، كتنطالق من من مرجعية أساسية هي التوجيهات امللك

الدستور، من الربانمج احلكومي. ولكن راه الشأن يهم كل املغاربة، 
إلن أان عالش عن قصد حليث على اجملتمع املدين، ألنه دور 
أساسي رايدي، وابلتايل تعقيدات جمتمع اإلستقبال حاضرة اآلن 
بثقلها، ال سيما التعقيدات الثقافية واللي كتخلي األجيال احلالية 

تعرض جملموعة من التعثرات يف احلفاظ على اهلوية، إلن دوران رمبا 
األساسي هو نستمرو، هذا عمل طويل، عمل شاق غيطلب منا 
احلضور الدائم، املغرب حاضر بشكل قوي إيال قارانه مع اجلاليات 

 ...األخرى وابلتايل غيخلينا نصربو

 :السيد رئيس اجللسة

 ؤال املوايل هو عن مساعدةشكرا السيد الوزير احملرتم، الس      
الشباب املغاربة ضحااي التطرف الديين بسوراي والعراق للعودة إىل 
بلدهم، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة. تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال

 :النائب السيد عدي بوعرفة

السيد الوزير احملرتم، شباب مغريب غرر به ضحية دايل       
التطرف الديين يتواجد اليوم ابلعراق وبسوراي، دار املراجعة الفكرية 
دايلو، ينتظر منكم جمهودات جبارة لعودته إىل الوطن، مالا أنتم 

 .فاعلون السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية   بن عتيق،السيد عبد الكرمي
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

أوال السيد الرئيس، السيد النائب كنشكرو على هاد السؤال       
ألنه من بني اإلشكاالت الكبرية املطروحة، وابلتايل املغرب دائما  

طي  لصادقة. غنعكان كيتعامل مع أبنائه تعامل دايل الوطنية ا
شاب  613األرقام السيد النائب، منني بدات األحداث بسوراي 

دايل الشباب،  3رجعنا  8332وشابة رجعو، هاد السنة فقط 
بطبيعة احلال هذا كيتم بتنسيق مع املصاحل املختصة وكذل  عن 
طريق وزارة اخلارجية ال سيما الشؤون القنصلية كتبذل واحد اجملهود  

من  313ألف و 36املتابعة، ابلنسبة لليبيا رجع كبري ابش تبقى 
، العراق 381الناس اللي كانوا يف وضعية صعبة، ابلنسبة لليمن : 

فإلن هادو حاالت دايل املغاربة اللي ماشي ابلضرورة  .3: 
عندهم إلتزامات إديولوجية ولكن كانوا يف وضعية صعبة، واجبنا  

فلذل  هاد العمل كوزارة أوال نتكلفو إبرجاعهم للوطن األم، 
مستمر لكن بتنسيق رام وكامل مع كافة املؤسسات املعنية شكرا 

 .السيد النائب

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد عدي بوعرفة

السيد الوزير، انت من الكفاءات اللي كنحرتمو وكنقدرو       
 36حملنة دايل اإلرهاب؛ فهاد احلكومة، املغرب سبق ليه عاش ا

ماي "أطلس أسين"، وكذل  الفاجعة دايل جامع الفنا، حنا بغينا 
نسان من يؤمن حبقوق اإل أوال جتفيف املنابع دايل اإلرهاب، هناك

املتعارف عليها دوليا والدستور املغريب دايلنا واضح فهاد الباب، 
ية بوهناك من ينظر ويؤطر وينضم ويهجر للتفجري يف الدول العر 

الشقيقة. البد أن نسجل كذل  التجريدة العسكرية امللكية، 
املغاربة ماتوا يف "القنيطرة" يف "اجلوالن"، ومغاربة ماتوا يف "سيناء" 
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أكتوبر، جيب أن حنرتم أرواح اجلنود دايل املغاربة اللي ماتوا من 
 .أجل القضية الفلسطينية، ومن أجل القضية القومية العربية

اسية وجوهرية وتتعرفها جيدا، اإلرهاب ال يرهبنا، نقطة أس      
ا  والقتل ال يفنينا والقصة تعرفها، حنا بغينا بالدان تبقى آمنة، حن
كنشكرو األجهزة األمنية بروافدها على اجملهودات اجلبارة اللي  
كتقوم هبا، وهاد احلرب اإلستباقية ضد اإلرهاب. ولكن هاد 

ظيم، ب وهاد التأطري وهاد التنالتجفيف دايل املنابع دايل اإلرها
حنا املغاربة دايلنا حنا نقول "الدين هلل والوطن للجميع"، وحنن 
نعرف أن اإلرهاب ال دين له، واإلرهاب ال وطن له، ولكن علينا 
أن حنرتم التسامح اللي كيعرفو بالدان منذ زمان، ألن املغرب  
  ككيان، كوطن، كثوابث كان دائما متساحما، البد أن نسجل
كذل  هاد القضية دايل العودة دايل جمموعة دايل املغاربة اللي  

 ...كيديرو املراجعة، هذا أساسي ابلنسبة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، هل من تعقيب       
 .إضايف؟، الكلمة لكم السيد الوزير لكم رد فيما تبقى من الوقت

الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية  عتيق،السيد عبد الكرمي بن 
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

بطبيعة احلال هادي من بني اإلشكاالت املعقدة املطروحة،       
لكن املغرب بفضل اإلرادة امللكية، وبفضل هاد الرؤية احلكيمة 
 تاملتبصرة، أصبح مثال ومنولج يف التعاطي مع كل اإلشكاال

املعقدة. حنا كوزارة، ما يعنينا أنه جمرد أي مغريب اللي تيعيش 
 وضعية صعبة فينما كان يف العامل كنتفاعلو معاه عن طريق املصاحل
املختصة. لكن، دعين أقول أن التأطري والتحصني وبذل جمهود مع 
الشباب جيب أن تكون إرادة مجاعية بدون استثناء، وهذا غيطلب 

 هود إقناع، جمهود تواصل، جمهود اإلقناع هبادجمهود كبري، ألنه جم
الدميقراطية اللي كنبنيو مجيع، واللي غتكون أكيد يف صاحل شباب 

املستقبل. لذل  هاد العمل هذا، عمل رمبا غيبدو اللحظة أبنه 
عادي لكن صعب معقد، إقناع أبناءان أبن جماهبة التحدايت تتم 

 .الوطنداخل الوطن، وأن التفاعل معها يتم داخل 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل آين حول النهوض أبوضاع       
اجلالية املغربية املقيمة ابخلارج للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

ية رتم، مع اقرتاب عودت اجلالية املغربشكرا السيد الوزير احمل      
مبناسبة العطلة الصيفية وكذا شهر الصيام إىل أرض الوطن. 

دايل وزارتكم من أجل النهوض  االسرتاتيجيةنسائلكم عن 
أبوضاع اجلالية املغربية املقيمة ابخلارج، خاصة فيما يتعلق خبلق 
ال ملنفس جديد على مستوى تعبئة الكفاءات واستثمار الرأس ا

 .البشري ملغاربة العامل شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا      

الوزير املنتدب لدى وزير اخلارجية  السيد عبد الكرمي بن عتيق،
 :املكلف ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة

لعامل ا ابلفعل السيد النائب، هناك رؤية للتعاطي مع مغاربة      
تنتقل من التعاطي اللي كان واللي اعطى نتائج إجيابية إىل تعاطي 
جديد، جيب حتسيس هذا الرأمسال البشري أنه جيب أن يساهم 
يف التنمية ويف املشروع احلداثي اللي تيقودو صاحب اجلاللة. 
لذل  تنقومو بتعبئة الكفاءات، دران لقاء يف طنجة الكفاءات 

ط، ان لقاء للكفاءات املغربية ابإلمارات ابلراباملغربية أبملانيا، در 
لقاءات للكفاءات املغربية أبمريكا يف مراكش، لقاءات الكفاءات 
النسائية املقاولة يف مراكش كذل . حنا دران واحد الربانمج هو 
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اهلدف منو هو إقناعهم أبن املغرب يتغري، أبن هناك إرادة اللي أن 
كتجاوب   31نمية، لذل  اجلهة يكونوا أساسيني فهاد املشروع الت

 .على هاد التصور هذا

املقاربة األخرى كذل ، أنه حنا تنديرو شراكات مع جمموعة       
من املؤسسات واللي كتشتغل ضمن هاد اجملال، وابلتايل ما  
كنبقاوش فقط نقتاصرو على التنمية، كنقولو أودي ال كاين 

، مثال وقعنا بالصعوابت اللي كيعيشو املغاربة يف بلدان اإلستق
اتفاقية مع مكاتب احملاماة يف اخلارج اللي كتعطي اإلستشارة  81

القانونية للمغاربة منني تيكونو يف حاجة إليها، ابإلضافة إىل 
كاينش الوقت هنا قصري ابش نعطيوها ولكن ا  اهتمامات أخرى م

حنا حاضرين يف قلب كل التحوالت اللي كتهم مغاربة العامل يف 
 .كرا السيد النائباخلارج. ش

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

شكرا السيد الوزير، أكيد أنه الطريق شاق ولكن هذه 
داملليون نسمة اللي مها أبناء  3اجلالية مهمة واللي تقدر حبوايل 

اجهتني، و وطننا واللي احنا تننتاظروا منهم يكونوا قيمة مضافة على 
الواجهة األوىل على مستوى أرض الوطن أثناء عودهتم ألنه فيهم 
أطر، فيهم مهندسني، فيهم خربات خمتلفة، وفيهم عمال، وابلتايل 
فعلى مستوى اإلستثمار وتنمية بالدهم كنراهنوا عليهم وكنراهنوا 
على أساس يكونوا حلقة أساسية يف بلورة النمولج التنموي 

م يلقاوا مكاهنم يف إطالق يف املراكز اجلهوية اجلديد، وكذل  وأهن
لالستثمار واللي غيتطلق النقاش حوهلا قريبا، مث أيضا الواجهة 
ل الثانية على مستوى اخلارج حيث أنه يعترب سفراء لوطننا يف تدوي
 .أوال اهلوية الوطنية ويف الدفاع عن القضية الوطنية األوىل، وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 قيب إضايف؟ أعتقد السيد الوزير أبن ثالث ثواين عندكمهل من تع
 .شي رد فيه ثالث ثوان، شكرا على حسن مسامهتكم السيد الوزير
وننتقل للقطاع املوايل واملكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع 
املدين يف سؤال أول حول تزايد ظاهرة إضراب املعتقلني للسيدات 

عادلية، الفريق اإلستقاليل للوحدة والتوالسادة النواب احملرتمني من 
 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ماهي مقاربة احلكومة للتعامل مع ظاهرة 
اإلحتجاجات واإلضراابت داخل السجون املغربية ابعتبار أهنا 

 .أصبحت ظاهرة مقلقة؟ وشكرا

 :رئيس اجللسةالسيد 

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب

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

أوال ليست ابلظاهرة، نعم هنال  حاالت ما نسجله هو 
حالة إضراب سجلت يف  8113، 8333وجود تراجع ألنه يف 

ألف، ومازال هاد الرتاجع مستمر، تناقصات حبوايل  8331
عندما يقع تسجيل إضراب يتم استدعاء السجني للتأكد من 
دوافع إعالنه اإلضراب عن الطعام وحماولة إقناعه ابلعدول عنه، 
يف حالة ما كانت األسباب اإلضراب تتعلق ابلظروف دايل 
السجن واإلعتقال دايلوا يقع اإلستجابة هلا يف حدود القانون، يف 

ة كانت تتعلق جبهات أخرى ترفع مطالبه وخيرب بكل جديد،  حال
من قانون السجون خترب أيضا  313كما وفقا ألحكام املادة 

 .السلطات القضائية عائلة السجني واإلدارة املركزية
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 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة، تفضلي

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري

ما جاء على لسانكم، ولكن لألسف  مجيل السيد الوزير
أن الواقع املؤمل يعري عن إختالالت وانتهاكات جسيمة تتمركز يف 
اإلكتظاظ وتداعياته السلبية ورداءة البنيات التحتية وضعف 
اخلدمات األساسية، خوض معركة األمعاء الفارغة هو تعبري عن 
ا و احلق يف احملاكمة العادلة واحلرية ورفظهم للوضع الذي وجد
أنفسهم فيه حىت ال ينعكس األمر سلبا على وضعهم النفسي 
والصحي، هو سبيل اإلحتجاج يف غياب أي تفاعل إجيايب مع 
هذا الوضع املأساوي ولعل إيالء اإلهتمام ابملؤسسات السجنية 
اح ابجتاه دعم وظائفها الردعية والوقائية والرتبوية أصبح يفرض إبحل

 طي مع هذه الظاهرة، وإن كنتم ملإنتاج مقارابت جديدة يف التعا
تسموهنا بظاهرة، ولتفادي لل  على احلكومة أن تنهج أساليب 
جديدة مع احلوار وتكثيف الزايرات امليدانية ورصد اإلختالالت 
واإلنفتاح أكثر على املنظمات الدولية، فمع التطور، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الوزيرهل من تعقيب إضايف؟ ردكم  

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

أوال، كما تفضلت السيدة النائبة ابإلشارة إليه من ضرورة 
مقاربة مشولية، هذا ما يقع اإلشتغال عليه خبصوص االكتظاظ، 

هلا، أزيد معاجلة إشكالية أنسنة السجون، تعزيز الدوراإلدماجي 
اإلعتقال اإلحتياطي، التوجه حنو عقوابت بديلة، هذا توجه، وهلذا 

أان متفق مع  وهي ظاهرة اإلضراب هو يكون واحد أن ظاهرة 
 ..من الناحية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، سؤال حول تقييدات على 
رتمني دة والسادة النواب احملحركية تكوين وأتسيس اجلمعيات للسي

من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا أحد السادة واضعي السؤال، 
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مسري عبد املوىل

تواجه، السيد الوزير، دينامية تكوين وأتسيس اجلمعيات 
العديد من املمارسات اإلدارية اليت ال تلتزم يف بعض األحيان 

األحيان، بتطبيق مقتضيات القانون، علما أن يف ماشي يف كل 
لا الواقع طبيعة أتسيس اجلمعيات يف بالدان، طبيعة تصرحيية. فلما

يواجه أتسيس وتعديل القانون األساسي للجمعيات عددا من 
التضييقات أو على األقل تعقيدات؟ وابلتايل نسائلكم السيد 

تمدوهنا سوف تعالوزير هللا جيازيكم خبري، عن اإلجراءات اليت 
 .لضمان انسيابية وسالسة تكوين اجلمعيات؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جوابكم السيد الوزير احملرتم

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

أوال، القانون صريح والدستور واضح، أن التأسيس 
سة تقوم على قواعد احلرية يف إطار احرتام الدستور واملمار 

والقانون، حل اجلمعية أو توقيفها ال ميكن أن يتم إال بقرار 
قضائي، فعال كتسجل حاالت ولكن حاالت حمدودة جدا، 
والتوجه العام هواملعاجلة دايهلا. يف السابق كانت كتسجل حاالت 

رضنا مثال، استع اللجوء إىل القضاء ملعاجلة لل ، أان غري اليوم
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القرارات اللي صدرت عن القضاء، على املستوى الوطين، طيلة 
، ما لقيناش وال حالة واحدة للجوء خبصوص هاد 8331سنة 

اإلشكاليات، ولكن احلاالت اللي كتوصلنا كنعملو على املعاجلة 
دايهلا بتنسيق مع وزارة الداخلية. كما تفضلت، هنال  طابع 

معيات، األحكام د القضاء اإلداري تصرحيي لنظام أتسيس اجل
واضحة، رفض تسليم الوصل املؤقت يعتربه القضاء اإلداري قرار 
مشوب بعدم الشرعية، خطأ مصلحي يرتب مسؤولية الدولة 
وموجب للتعويض أن التصريح هو جمرد إخبار جيب اإلشهاد عليه 
بتسليم وصل مؤقت، أن اإلدارة ليست خمتصة يف فحص شرعية 

عامة، التأكد من استيفاء الشروط، هادي مرحلة الحقة، اجلموع ال
القضاء هو السلطة الوحيدة يف توقيف أو حل مجعية. السجل 
، العديل واللي مازالت بعض املصاحل يف بعض املناطق كتبقى تطلبو

القانون تعدل، ما بقاش السجل العديل مطلوب،  8331ف 
ن بصدد مراجعة وهلذا من أجل املعاجلة دايل هاد األمر، حنا اآل

القانون اخلاص بتأسيس اجلمعيات من أجل تعزيز الضماانت دايل 
 .احلرية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب السيد النائب. تعقيب الفريق، السيدة النائبة احملرتمة 
 .تفضلي

 :النائبة السيدة مرمي بومجعة

السيد الوزير، يف الوقت الذي قطعت فيه بلدان أشواط 
يف مأسسة مشاركة اجملتمع املدين يف رسم وتقييم وتتبع مقدرة 

السياسات العمومية والرتابية، جندان مضطرين للخوض يف 
ضماانت أساسية ومعتادة تتعلق حبرية تكوين اجلمعيات، بفعل 
سلوكات بعض رجال وممثلي السلطة اإلدارية، الذين حولوا نظام 

كذل  ، و التأسيس من نظام تصرحيي إىل نظام ترخيص مسبق
جتاوزوا دورهم القاضي ابلتسليم الفوري للوصوالت املؤقتة، إىل 

البحث يف مشروعية أو عدم مشروعية فعل التأسيس. فإضافة إىل 
التأخر يف تسليم الوصوالت املؤقتة، كذل  أحياان يتم رفض 
تسليمها ولل  بوضع إشرتاطات غري قانونية، وكذل  أحياان 

املتعلقة مبسطرة التصريح،  1ها املادة املطالبة بواثئق ال تنص علي
إضافة إىل مناقشة أهداف اجلمعية، كذل  من خالل أدبيات 
األممية، حرية التكوين والتأسيس ال تتعلق فقط ابلتأسيس وإمنا  
كذل  تتعلق حبق اجلمعية يف ممارسة أنشطتها، عندان غلق جمموعة 

حياان بل أمن املراكز واملؤسسات يف وجه جمموعة دايل األنشطة، 
إعطاء الرخص وسحبها بفعل توجيهات من جهات، املفروض 

سهيل عمل ت فيها أن تقوم على تسهيل عمل اجلمعيات إبحتفاظ
اجلمعيات ابعتبارها فضاءات إلخنراط املواطن. كذل  أحياان إما  

 ...كان إلغاء أو حماولة إلغاء التفاقيات الشراكة

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم هل من تعقيب إضايف؟

 :النائب السيد املقرئ أبو زيد اإلدريسي

تعاين بعض مجعيات اجملتمع املدين اليت ال غبار عليها، 
من حتفظات لات طبع أمين، يف املقابل حتظى مجعية مشبوهة بل 
وخطرية حسب املعطيات اليت تقدم هبا اجملتمع املدين اليقظ يف 

أسه جمموعة العمل الوطين من أجل مواجهة التطبيع وعلى ر 
 فلسطني واملرصد املغريب ملناهظة تطبيع. تقوم بتداريب عسكرية
وشبه عسكرية ماسة ابألمن، تصرح بكل جباهة بتوجه إيديولوجي 
متصهني، تستقوي وتدعي عالقة جبهات عليا رمسية، تقيم 

 ..عالقات مشبوهة ومكشوفة مع العدو الصهيوين، مث تتهدد

 :س اجللسةالسيد رئي

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيدة 
 .النائبة احملرتمة الفريق اإلشرتاكي
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 :النائبة السيدة حنان رحاب

تنعرفوا مجيعا السيد الوزيرعلى أنه الدميقراطية التشاركية 
ابش أنكدوها يف بالدان وأنكدو اإلختيار اللي جاء به دستور 

اجلمعيات وتيبدى دعم أتسيس اجلمعيات تيبدى من  8333
ودعم الناس يف التأطري من داخل اجلمعيات، جمموعة من 
اجلمعيات ما كتاخذش وصل اإليداع دايهلا سواء مبختلف 
االهتمامات دايهلا، مجعيات دايل محاية املستهل ، مجعيات آابء 
وأولياء التالميذ، هذه جمموعة دايل اجلمعيات فيها أشخاص اللي 

تياخدوش وصل اإليداع دايهلا، هذا تضييق على عمل دايل ما 
اجلمعيات وتضييق على املغاربة اللي بغاو أيطرو اجملتمع من خالل 

جاب جمموعة دايل التدابري اللي  8333هاد اجلمعيات دستور 
 ..تتحمي احلرايت، وجاب جمموعة من التدابري اللي تتعطينا

 :السيد رئيس اجللسة

 ائبة احملرتمة، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايفشكرا السيدة الن
 .آخر؟ الكلمة لكم للرد السيد الوزير احملرتم تفضلوا

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

من يستغل العمل اجلمعوي ألهداف متس ابستقرار  -أوال
مصاحله العليا، تعامل حازم وصارم، وهلذا احلالة اللي البلد وأمنه و 

أثريت، اإلدارة العامة لألمن الوطين واملصاحل األمنية قامت ابلالزم، 
وأوضحت للرأي العام كل اخلطوات املتخذة ألنه ال تساهل وال 
 .تسامح مع كل من يسعى للمس ابستقرار وأمن ومصاحل بالدان

كيشهد دينامية دايل العمل اجلمعوي راه   املغرب -اثنيا
وصل سنواي كيتمنح،  36.333ألف مجعية،  313وصلنا ل 

احلاالت احملدودة اللي كتسجل كنعملو على التصدي هلا، املسار 
دايل الدميقراطية التشاركية مع هيئات التشاور العمومي، شكل 
 نقلة. راه اليوم ابش تدير عريضة، ما ما حتاجش حىت شي تدير

دايل الناس، وكيل والنائب دايلو يدير عريضة  1مجعية، يكفي 
ويتقدم هبا. وهذا واحد التطور مهم من الناحية الدميقراطية، املغرب 
اختار هاد املسار، وهلذا الضماانت اللي توضعات الدستورية، 
الضماانت على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة 

 القضاء، احلق يف أتسيس اجلمعيات، ويفالقضائية، احلماية دايل 
احلق يف املمارسة احلرية املمارسة دايهلا. وهلذا كرتتب التبعات، راه 
والت كتصدر أحكام دايل القضاء موجبة للتعويض، يف حالة اىل 
وقع شطط يف إستعمال السلطة، وهلذا حرصت يف اجلواب نذكر 

سنوات ابألحكام دايل القضاء اللي صدرات يف هاد العشر 
األخرية، ندعمو املسار، ألنه ما عندانش خيار، الدميقراطية تقوم 
على الدميقراطية التمثيلية والدميقراطية التشاركية. وهادي مناسبة 
ابش أنوه ابجملهود اهلام اللي كاين على مستوى بالدان دايل النسيج 
اجلمعوي، واللي كيقومو أبعمال كبرية على مستوى التماس  

على مستوى األمن اجملتمعي، على مستوى التنمية  اإلجتماعي،
دايل بالدان، على مستوى التعليم والصحة وعلى مستوى احلقوق 

 .واحلرايت

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال األخري يف هذا القطاع هو عن إصدار النصوص 
التطبيقية للقوانني الصادرة ابجلريدة الرمسية للسيدات والسادة 

فريق األصالة واملعاصرة. الكلمة ألحد السادة  النواب احملرتمني من
 .النواب، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد توفيق امليموين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما هي األسباب الكامنة وراء أتخر صدور 
أو إصدار جمموعة من النصوص التطبيقية للقوانني الصادرة 

كومة العملية اليت تقوم هبا احل اإلجراءات ابجلريدة الرمسية؟ وماهي
 من أجل جتاوز هال اإلشكالية؟
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 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير، اجلواب

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

للي ا فعال السيد النائب احملرتم، السيد الرئيس، السؤال
طرحتيه جوهري وكيقتضي واحد اجملهود ألن اإلصدار دايل 
النصوص التطبيقية سواء يكون مرسوم أو يكون قرار وزاري أو 
حبسب ما متت اإلشارة إليه، كيقتضي أحياان التشاور بني 
القطاعات املتدخلة، التشاور مع الفاعلني فهو ماشي واحد 

ا أصدرته يف سنة جمموع م 8332ل 8331اجملهود عادي، 
مرسوم، ابإلضافة  313نص ضمنها  1333احلكومة حوايل 

للقرارات الوزارية واملقررات فكاين جمهود، هذا ما كيعنيش أبنه 
فعال كتسجل حاالت دايل التأخر اللي كنشاطركم فيها، هنال  

نص صدر،  13مثال هال السنة املراسيم اخلاصة ابجلهوية أزيد من 
اصة آلن املراسيم اخلاصة ثالثة املراسيم اخلاملرسوم اخلاص ابملقالع، ا

ابلقانون دايل الزجر دايل املخلفات دايل البناء واللي هي يف 
املرحلة األخرية دايهلا، فكاين جمهود كيتبذل وكاين برجمة 
واإلجتماعات دايل اجلمعة املاضية دايل احلكومة أحد النقاط 

ة دايل ألجرأاللي انقشناها برانمج تشريعي داخلي اللي كيهم ا
القوانني اللي كتعتمد من طرف الربملان ابش راخذ املسار الطبيعي 

 .دايهلا على املستوى التطبيقي، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا

 :النائب السيد توفيق امليموين

شكرا السيد الوزير، يف احلقيقة تساؤل آخر يطرح هو 
اجلدوى من صدور نصوص قانونية واإلسراع إبصدارها، تعرض 

أمام الربملان، تناقش يف اللجان، يتم املصادقة عليها، سيتم 
إصدارها، يتم نشرها وننتظر ننتظر اجملهول يعين تنتظر واش سنة، 

ة ص تطبيقيوال ثالث سنوات وال مخس سنوات إلصدار نصو 
 خاصة هبا، علما أبهنا تعترب سابقة يف العمل التشريعي يف العامل،
ألن النصوص التطبيقية مبجرد ما كيتم النشر القانون األساسي أو 
القانون النص األصلي يف اجلريدة الرمسية فكيكون النص التطبيقي 
جاهز وواجد، ألن كيف يعقل أننا نرهنو تنفيذ نص قانوين مهم 

الوقت دايلو الكايف يف املناقشة ويف التعديل ويف  اللي خدا
اإلصدار أمام اللجان يف الربملان، مث بعد لل  يظل رهني الرفوف 
وجامد ومعطل عن العمل، مبعىن هذا يطرح السؤال كذل  عن 
رؤية احلكومة ابلنسبة للنصوص القانونية اللي كتقدمها كمشاريع، 

لنص ضحة يعين نصدرو األن يتضح أبن احلكومة ليس هلا رؤية وا
و القانوين وخنليوها على هللا ونشوفو فني غيوصلنا والنص القانوين أ
النص التطبيقي دايلو واش نصدروه من بعد سنة وال سنتني وال 
ثالثة سنوات واألمثلة كثرية ومتعددة السيد الوزير، املثال الصارخ 

ايل د وهو اللي تناقش يف البداية دايل اجللسة ابلنسبة للقانون
ابلنسبة لقانون التعمري والسيد الوزير يف معرض اجلواب  66.38

دايلو على التساؤالت دايل السادة النواب قال أبننا خاصنا نعملو 
واحد العمل تشاركي لتجويد هذا النص، فالنص صدر اللي عطا 
هللا عطاه، خاصنا نصدرو نصوص تطبيقية ابش يشوف املواطن 

ر شي ين يف املستقبل أو ال ميشي يدياملغريب واش عندو احلق يب
خيمة هذا مثال، كاين أمثلة أخرى كثرية ومتعددة ابلنسبة 
للتعاونيات، التعاونيات شفتو اإلشكال القانوين اللي تطرح فهال 
السنتني املاضيتني، اإلشكال هو أن كاين واحد اجملموعة دايل 

 .التعاونيات واحتاد التعاونيات اللي تفتقد الصفة دايهلا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب 
 .إضايف؟ لكم الكلمة السيد الوزير للرد
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السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

أوال القانون دايل التعمري راه يف غشت صدرت الدورية 
، يعين ماشي احلكومة لغاية اليوم ما صدراتش حىت شي األوىل

نص تنظيمي ميكن من التطبيق، صدرات الدورية وكاين ثالثة دايل 
املراسيم راه مت التأكيد على وهذا كان عندان نقاش فيه األسبوع 
املاضي يف اجمللس دايل احلكومة حول هال املوضوع، التعاونيات  

، ن راه تدار واحد اجملهود كبريكانت فعال إشكالية املالءمة، ولك
صدور القرارات نيعطي مثال السجل اللي كاين يف احملكمة اللي 
راه صدر القرار دايل وزير العدل ومت وتعتمدت نصوص، القانون 
داملقالع، القانون دايل املراعي، قوانني اجلهوية، أان قدمت لي  أان 

ري لبعض ثابلنسبة هضرت بلغة واقعية، فعال كاينة إشكاليات ك
 1333النصوص ولكن كاين واحد اجملهود كبري، واش حوايل 

نص صدر يف سنة يف اجلريدة الرمسية راه جمهود كبري، فاش  
 .نص تقريبا 33كنتحدث على اجلهوية 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا على حسن مسامهتكم، وننتقل إىل آخر قطاع يف هاته 
قليدية فة ابلصناعة التاملكل اجللسة مع السيدة الوزيرة احملرتمة،

واإلقتصاد اإلجتماعي يف سؤال متعلق بتحفيز التعاونيات على 
الولوج إىل التكنولوجيا احلديثة للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من فريق العدالة والتنمية، الكلمة ألحد واضعي السؤال، تفضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد يونس بنسليمان

 السيد الرئيس،

 السيدة كاتبة الدولة،

ال يتجادل اثنان اليوم أن دور التعاونيات يف تنمية 
اإلقتصاد خصوصا اإلقتصاد التضامين، لكن تبقى وسائل اإلنتاج 
تعتمد على وسائل تقليدية وكذل  التسويق، سؤالنا اليوم، ما هي 
التدابري اليت ستتخذوهنا لتمكني التعاونيات من الولوج 

 احلديثة بوغية الرفع من اإلنتاج وحتسني ظروفللتكنولوجيات 
 .التسويق؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب

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

 :جتماعيابلصناعة التقليدية واالقتصاد اال

شكرا للسيد النائب احملرتم على هاد السؤال، هو طبعا 
 اليوم إستعمال التكنولوجيات احلديثة يف اجملال التعاوين يف النشاط
التعاوين هذا موضوع حاضرة بقوة، ومن أهم أو من أبرز جتليات 
هاد اإلهتمام هو أنه يف كل املعارض اليت تنظم، سواء املعارض 

اجلهوية يف إطار التكاوين والتداريب اليت الوطنية أو املعارض 
ختصص للعارضني والعارضات من الصانعني واملتعاونني كذل  
الذين يشاركون يف هذه املعارض، خيصص دائما جزء ل، يعين، 
حمور التطوير، يعين، إستعمال التكنولوجيات احلديثة، طبعا هاد 

 ،338.38املسار واإلهتمام يرتبط كذل  القانون اجلديد 
تعلمون أن هذا القانون قدم جمموعة من التسهيالت اليوم للعمل 
التعاوين والنشاط التعاوين يف بالدان فيكفي أن هناك تشجيع على 
إحداث جيل جديد من التعاونيات، اليوم كتعرفوا أن هاد القانون  
كيشجع على إحداث تعاونيات يف جمال التجارة اإللكرتونية، 

ل مبا جديدة يف التسويق، يف التشغي إحداث تعاونيات يف جماالت
فيها الصحافة إلكرتونية، وطبعا هاد القانون هو يفتح الباب  
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غية، كذل  لإلستعانة ابخلربة غري اخلربة اليت تتوفر عليها التعاونية ب
 .يعين، تطوير املنتوجات والرقي هبا

 :السيد رئيس اجللسة

 . ماحملرت شكرا، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب 

 :النائب السيد حممد احلمداوي

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، نعين بتحفيز الولوج للتكنولوجية 
احلديثة وهو مسامهة الوزارة يف إجياد منصة إلكرتونية لإلقتصاد 
التعاوين أو اإلقتصاد اإلجتماعي ومل ال معارض رقمية ملنتوجات 

ية ، وكنتمناو تعطى األسبقالتعاونيات والصناع التقليديني
للتعاونيات الصغرية اللي كتعاين من العزلة يف اجلبال يف العامل 
القروي، وهداك ف  العزلة اللي كنفكروا به بفتح الطرق ميكن من 
خالل هذا التعامل اإللكرتوين ميكن دي  التعاونية اللي موجودة 
فراس اجلبل دايل بين عروس وال بوكماز ميكن ليها تعرض 
املنتوجات دايهلا يف هاته املنصة اللي املفروض أن الوزارة تساهم 
يف إجيادها وغادي يكون العائد دايهلا على القطاع ككل، ولل  
من خالل تطوير تطبيقات تكون عالية اجلودة وبسيطة 
اإلستعمال، كنعين، ببسيطة اإلستعمال ما نديروش برامج أو 

لوميات، ص يف املعتطبيقات اللي كتحتاج واحدكم يكون متخص
بل تكون بسيطة واللي غادي يوّجد هاد الربامج والتطبيقات 
خصو يطلع للجبل وخيرج عند هاد اجلمعيات وميشي عند هاد 
الصناع التقليديني يشوف املستوى دايهلم، ظروف اإلشتغال دايهلم 
وآنذاك هداك التطبيقات كيمكن تكون غري يف اهلاتف العادي، 

دوا ض الشباب املتطوعني يف بعض القرى وجوراه كانت جتارب بع
تطبيقات بسيطة للناس دايهلم دايل الدوار، واّلو كيبيعوا خارج 
املغرب غري من خالل هاته التطبيقات، تطبيقات اللي كتخفض 

 ..أو وال دوك الوسطاء داك السيد اللي كيوجد السلعة دايلو

 :السيد رئيس اجللسة

؟ فيما م، هل من تعقيب إضايفانتهى الوقت السيد النائب احملرت 
تبقى من الوقت للتعقيبات اإلضافية، الرد دايل السيدة الوزيرة 

 .احملرتمة، تفضلي

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
أوال، السيد النائب كنشكركم على هاد اإلشارة ألنه فعال اليوم 

وين التسويق اإللكرتوين، اليوم التسويق اإللكرت  حنن نشتغل على
فجميع، يعين، التجارب اليت تعتمد هاد النوع هو جتربة مهمة 
جدا، نعم حتتاج إىل منصة إلكرتونية، اليوم كاين اشتغال وال 

ملية هناك بعض الصعوابت، يعين، أخفيكم أنه من الناحية الع
املوضوع ماشي نقول البساطة، ولكن ليس ابلشكل وإال لكان 
اختذان فيه قرارا سريعا، لكن كاينة بعض الصعوابت مرتبطة 
ابجلانب اللوجيستيكي، وإال فإن هاد املوضوع أان شخصيا أعتربه 
موضوع مهم جدا يف جمال؛ أوال، ترويج منتوج الصناعة التقليدية 

املنتوجات احمللية، وهو كذل  فيه تبسيط وتقريب هذه السلع من و 
املواطنني، املواطنني ماشي فقط يف املغرب ولكن على املستوى 
العاملي، ألن اليوم هاد املنتجات التقليدية اللي هي حتويل مواد 
أولية ملنتوجات تقليدية هي فيها قيمة؛ أوال، من الناحية اهلوايتية 

يها هو افية واحلضارية داملغرب، وابلتايل أي ترويج لوالتارخيية والثق
ترويج وإشعاع لبلدان وحلضارة املغرب، ومث كذل  هناك اجلانب 

 ..اقتصادي مهم
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، وشكرا للسيدة الوزيرة على حسن مسامهتها 
قد  نيف هاته اجللسة، هبذا السيدات والسادة النواب احملرتمني نكو 

استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا، ومنر اآلن 
من النظام الداخلي والكلمة  318لتناول الكالم وفق املادة 
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للمتحدث األول السيد النائب احملرتم أمحد برجية عن فريق األصالة 
واملعاصرة، حول شروط السالمة يف أوراش البناء إثر توايل عدد 

رحى طة هبا واليت تسبب يف سقوط ضحااي بني جمن احلوادث املرتب
وقتلى، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم. معذرة معذرة السيد 

 .النائب، نقطة نظام
 :)النائب السيد مجال بنشقرون كرميي ) نقطة نظام

 شكرا السيد الرئيس،
قد أشران شحال هادي أبنه هاد املسألة دايل تناول 

كتّضمن يف جدول أعمال دايل األشغال الكلمة مزاينة، ولكن ما  
دايل هذه اجللسة، وابلتايل أثران االنتباه سابقا أبن من األحسن 
أهنا تضاف كذل  جلدول األعمال ابش نعرفوا مسبقا أبن كاين 

 .تناول الكلمة يف هناية اجللسة، شكرا لكم الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

 .النائب احملرتمشكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد 
 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
أحيط اجمللس علما أبن الرافعات دايل أوراش البناء 
تشكل خطرا على املواطنني، ويف اآلونة األخرية يف الدار البيضاء 

هاد  دايل الضحااي نتيجة دايل السقوط 1دايل الوفيات، 1
الرافعات دايل البناء، واحد العدد دايل الناس اآلن ابقني يف 
املستشفيات، تنبهو هلاد القضية نقول من حسن الصدف أبن 
هاد الناس اللي ماتوا ماتوا داخل األوراش دايل البناء، اللي تنوصيو 

 :به دااب هو أنه هاد الرافعات
 مايكونوش متحركة، ما يكونش FIXE يكون -أوال

MOBIL؛ 

ما يكونوش يف املل  العام دايل اجلماعة وال دايل الدولة،  -اثنيا
 خصهم يكونوا داخل ورش دايل البناء؛

كاين ابش أان غنستعمل واحد الرافعة كندير واحد الطلب  -اثلثا
 ALORSللعمالة وكناخذ املوافقة املبدئية بشروط معينة، 

QUE  ة، فيها املدنيالرقم خاص واحد اللجنة خترج فيها الوقاية
اجلماعة فيها السلطة احمللية، فيها مجيع املصاحل املعنية، مكاتب 
دراسات، مكاتب دايل املراقبة ابش ميكن نعطيو هاد الرتخيص 

 هذا؛
كاين مشكل دايل التأمني دايل هاد الرافعات ما  
كاينش، مع كامل األسف، غياب املراقبة، يف الدار البيضاء مثال  

ز التهيئة املصادق عليها مؤخرا ودخلت حي كاين تفعيل تصاميم
 التنفيذ، بزاف دايل األحياء غرتجع من فيالت إىل عمارات

R+5 R+6 R+7. 
تصور دااب كل فيال غرتجع هاد الورش هذا ابعتبارو ورش 
غادي يبدا يدير واحد الرافعة، اآلخر حداه حىت هو غيدير رافعة، 

شكل وضوع هاد امللذل  ال بد من تقنني وتنظيم ومأسسة هاد امل
هذا اللي ألنه كيشكل خطر وخاصة على املارة لذل  ننبه أبنه 

راه مع  داب ثالثة الوفيات ضرورة دايل أخذ هاد املوضوع ألنه رمبا
اإلستمرار دايل أوراش البناء راه غيمكن يشكل واحد املشكل 

 .خطري على الساكنة، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .مة للحكومة، تفضلوا السيد الوزيرشكرا السيد النائب، الكل
السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 

 :والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة
أان بطبيعة احلال ميكن يل نشاطر هاد القلق من هاد 
الظاهرة وحقيقة املسألة دايل السالمة يف أوراش البناء مشكل 

ى بطبيعة احلال نشتغل علحقيقي، مشكل حقيقي اللي احنا 
دايل التشغيل، ولكن يف اعتقادي خص تواكبها واحد   إسرتاتيجية



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

49 

الربانمج قوي فيما خيص مسألة دايل السالمة، ألن احنا بغينا 
خنلقو مناصب الشغل الالئق، كتوفر الشروط دايل السالمة، وفيما 
خيص أوراش البناء ابلفعل هذا مشكل، عدد الضحااي غري مقبول، 

د اجلرحى، أكرب نسبة يف أسباب االنقطاع عن التشغيل، إىل عد
غري لل ، بطبيعة احلال األوراش دايل البناء هي مصانع يف اهلواء 
 الطلق، وابلتايل املدونة دايل الشغل تطبق عليها اللي تتفرض على
املقاول أن يوفر شروط دايل السالمة مع ضرورة املراقبة إىل غري 

 66.38ابلنسبة للوزارة كان قانون لل ، بغيت نقول كذل  
فيما خيص شروط دايل تنظيم ورش البناء، اللي تيوضع مجيع 
املتدخلني واملهنيني أمام واحد عدد املسؤوليات حقيقة مسألة 
أساسية خصنا نفعلوه مع ضرورة املراقبة، مث كاين كذل  مسألة 

 LE REGLEMENT GENERAL أساسية
DE LA.. البناء اللي احنا بصدد كذل ، الضابط العام لعملية 

تفعيله من خالل واحد الدورية مشرتكة ما بني الوزارة، ما بني وزارة 
الداخلية واللي تينص ابحلرف على واحد العدد داألمور اللي 
تكلميت عليها، إعداد حصيلة دورية ابملخاطر، تفعيل املبادئ 

التأمني  مالعامة وقواعد الوقاية، تعيني منسق السالمة، إحداث التزا
 .على مجيع خماطر الورش إىل غري لل 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير، املتحدث الثاين، السيد النائب توفري  
كميل عن فريق التجمع الدستوري حول اخلصاص يف املاء الصاحل 
للشرب ببعض مناطق جهات اململكة، ينوب عنه السيد النائب 

 .آيت هبا، تفضل
 :اد آيت هباالنائب السيد مح

 شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة، حنيطكم علما ابملشاكل اللي تتعاين منها 
واحد العدد دايل املناطق فيما خيص إشكالية دايل املاء الصاحل 
للشرب، وهنا السيدة الوزيرة يف العامل القروي وغادي نركز على 

اجلنوب الشرقي، خاصة املناطق اللي ما فيهمش الشتا، السيدة 
صاحل مد هلل أنه هاد امللف دايل املاء الالوزيرة، يف احلقيقة احنا، احل

للشرب فيه تعليمات ملكية، ولكن خص شي حاجة ملموسة 
ابلنسبة للمواطن راه عندان واحد العدد دايل املناطق، ونعطي  
على سبيل املثال إقليم زاكورة اللي عرفتو أبنه داميا تيعاين وعلى 
 سمدة سنوات وهاد املشكل حطيناه وانت كنت رئيسة جمل

النواب ترتيسي هاد اجللسة هادي مدة دايل سنوات وإىل حدود 
اليوم املشاكل ما زالت كثرية، راه ال بد من، إيال كان شي برانمج 
استعجايل السيدة الوزيرة راه خصو يتدار اليوم قبل غدا، راه خاص 
تبسيط املساطر، خص تنقيبات راه الصيف جاي، رمضان جاي، 

واملاء تيتقطع على الناس راه ال يعقل وراه منذ أواخر شهر مارس 
السيدة الوزيرة ابش هاد القضية ابش هاد املشكل تستمر، يف 
املدينة يف املدينة دايل املدينة مركز اإلقليم دايل زاكورة، متكروت 

ساعة، واش هذا  83فزواطة كتاوة تكونيت راخيدو ساعة املا على 
غبالت هالو ساعة، حماميد الغزالن را 32ساعة يف  32معقول 

املناطق دايل املعيدر،مجاعة راغبالت ايت بوداود، تزرين نقوب 
ايت والل ابإلضافة إىل مجاعة دايل تنغري اللي فيها أهل النيف 
وحصية، مجاعة البليدة تينجدين اوالد حيىي رانسيفت، هادو  
كلهم، مجاعات اإلقليم بصفة عامة راه فيهم معاانة كثرية السيدة 

ال بد، هاد إشكالية خص إشكالية معاجلة  الوزيرة، وهنا
استعجالية، وخاص عاوراين املعاجلة بشكل جدري ملشاكل دايل 
املا، ال بد من التزود من السدود، سيدان هللا ينصرو أعطى 

، 8333االنطالقة للتزويد الساكنة دايل زاكورة من سد تيوين من 
سيدة ال سنني را حاجة ما تدارت، لو كون ختدم املشروع 2هادي 

الوزيرة كون حنا داب اليوم ماغناقشوش هاد اإلشكالية، التزود من 
السد دايل أكدز ضرورة اإلسراع، مشكورة السيدة الوزيرة على 
اجملهود اللي دريت يف اإلجناز دايل املشروع دايل أكدز، ولكن 
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خاص ابملوازاة دايلو القنوات، املكتب الوطين راه ما تيدير حىت 
 ..ن املدير اجلديدمتنينا م حاجة

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، الكلمة للحكومة 

 .تفضلي السيدة الوزيرة احملرتمة
فيالل، كاتبة الدولة لدى وزير أالسيدة شرفات اليدري 

 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء
 شكرا السيد الرئيس،

 .ا، اإلحاطة علم رتم، أشكرك على هذالسيد النائب احمل
سأكون مضطرة إلعادة نفس عناصر اجلواب اللي قدمتها أثناء 
األسئلة املباشرة، احلكومة مهيأة أبهنا ابش تعاجل مجيع االضطراابت 

قا من برانمج انطال ،اليت قد حتدث أثناء فرتة الذروة وفرتة الصيف
اللة، وعبأت من لل  آين واستعجايل اللي أمر به صاحب اجل

مليون درهم، وكل األطراف  633استثمارات مهمة جتاوزت 
البنية  ن تنقيب عنم ،املعنية شرعت يف تفعيل هذه اإلجراءات

 .تسريع الربط ابملنشآت املائية الكربىالتحتية، من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكلمتو السيد النائب عن زاكورة وأنتم تعلمون جيدا ما  
 ة من أجل معاجلة هال املشكلقامت به احلكومة يف إقليم زاكور 

ما  ،أزمة املاء يف زاكورة منذ شهر أكتوبر السيد النائب احملرتمو 
بقيناش مكتويف األيدي وجهزان أثقاب وتربطات الثقاب وحتسنت 

 ،غري مؤخرا .الوضعية نسبيا مقارنة مع شهر أكتوبر وشهر نوفمرب
لرت  31-38جتهيز ثقب منطقة الفاجية مت  ،غري األسبوع الفارط

ن الوضعية بشكل نسيب، هناك أثقاب سوف لثانية اللي حسّ ل
ة إىل املشاريع ابإلضاف ،أيضا يتم جتهيزها وربطها ابملنشأة املوجودة

 احملطة دايل إزالة األمالح يعين حمطة ،الكربى اللي عرفتوها
station de minéralisation  سد أكدز أيضا وبرانمج
السيد  رية عالية، شكرا لكمتاللي الوترية يف االشتغال فيه بو 

 .النائب
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا ل  السيدة الوزيرة على اجلواب، شكرا للجميع على 
 .اجللسة رفعت املسامهة،

 
 


