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 حمضر اجللسة الثالثة والتسعني
 

 (.م8191يونيو  91ه )9441 شوال 4اإلثنني  :التاريخ

سلس لرئيس جم ولالنائب األ عماريعبد العزيز  السيد: لرائسةا
 النواب.

اعة ابتداء من الس ،ستة عشر دقيقةت و ااعثالث س :التوقيت
 .الثالثنيوالدقيقة  زواالالثالثة 

األسئسلة الشفوية املتعسلقة ابلقطاعات  مناقشةجدول األعمال: 
 احلكومية التالية:

 كتابة الدولة املكسلفة ابملاء؛ 
 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛ 
 كتابة الدولة املكسلفة ابلنقل؛ 
  املكسلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة الوزارة املنتدبة

 العمومية؛
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ 
 كتابة الدولة املكسلفة ابلتنمية املستدامة؛ 
  الوزارة املنتدبة املكسلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع

 املدين الناطق الرمسي ابسم احلكومة.
 

 .السيد عبد العزيز عماري، رئيس اجللسة

الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على بسم هللا الرمحن 
 رسول هللا،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

هذه هي أول جسلسة بعد عيد الفطر املبارك جندد لكم التهاين، 
وخيصص جمسلس النواب هذه احلصة لألسئسلة الشفهية يف إطار 

سؤال  49مراقبة العمل احلكومي ويتضمن جدول األعمال 
شفوي موزعة عسلى القطاعات اليت عندكم يف جدول األعمال، 

من النظام الداخسلي، أطسلب من السيد أمني  941ووفقا لسلمادة 
اجملسلس تالوة املراسالت الواردة عسلى الرائسة فسليتفضل مشكورا، 

 .تفضل السيد األمني

 :السيد السالك بولون أمني اجمللس

 شكرا السيد الرئيس،

م السيد رئيس احلكومة مبشروع قانون رقتوصل مكتب اجملسلس من 
 9.51.744بتغيري الظهري الشريف مبثابة قانون رقم  41.91

( خمول 9151غشت  98) 9411من شعبان  97الصادر يف 
مبوجبه التعويضات اإلمجالية لبعض قدماء املقاومني وأعضاء جيش 

 التحرير ولذوي حقوقهم؛

 :ومن جمسلس املستشارين توصل مكتب اجملسلس ب

يتعسلق بتنظيم التكوين املستمر  11.95مشروع قانون رقم -
لفائدة أجراء القطاع اخلاص وبعض الفئات مستخدمي املؤسسات 
واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين غري األجراء الذين 

 يزاولون نشاط خاص كما وافق عسليه جمسلس املستشارين؛

احلسنية إبعادة تنظيم املدرسة  41.98مشروع قانون رقم -
لألشغال العمومية وذلك يف إطار قراءة اثنية بعد التعديل املواد 

 .منه 95و1و4و4

كما توصل مكتب اجملسلس مبقرتح قانون يتعسلق مبعاشات أعضاء 
جمسلس النواب، وكما توصل مكتب اجملسلس بطسلب سحب مقرتح 

املتعسلق ابهليئة الوطنية  98.11قانون يتعسلق بتغيري القانون رقم 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

2 

واألطباء الصادر بتنفيذ الظهري الشريف رقم  لسلطبيبات
مارس  94) 9444بتاريخ فاتح مجادى األوىل  9.94.91

8194(. 

وكما توصل مكتب اجملسلس من احملكمة الدستورية القرار رقم 
الذي صرح مبقتضاه برفض الطسلب الرامي إىل إلغاء  51.91

 8195ديسمرب  89اجلزئي الذي أجري يوم يف  االقرتاعنتيجة 
 .احملسلية سيدي إفين االنتخابيةلدائر اب

 8191يوليو  91إىل  99وتوصسلت رائسة جمسلس النواب ما بني 
جواب عن  14سؤال كتايب،  941سؤال شفوي،  914ب

 .األسئسلة الكتابية، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد األمني، نقطة نظام، تفضل

 :)النائب السيد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام

جاء يف كسلمة، جاء يف كسلمة السيد أمني اجملسلس أنه تطرق إىل 
إىل اقرتاح قانون قدم إىل اجملسلس ومل يشر إىل اجلهة اليت  مشروع..،

قدمت هذا االقرتاح والذي يهم معاشات الربملانيني، ما قراش 
 .السميات، يقرا لينا األمساء دايل اجلهات اليت تقدمت هبذا املقرتح

 :السيد رئيس اجللسة

 ..شكرا

 :))نقطة نظامالنائب السيد عبد اللطيف وهيب 

 .القانونألن هذا هو 

 :السيد رئيس اجللسة

ات اجله شكرا السيد األمني، عندك، شكرا، السيد األمني عندك
 .املرسسلة ملقرتح القانون، تفضل

 :السيد السالك بولون أمني اجمللس

 .ال ما موجوداش

 :السيد رئيس اجللسة

مساء إذن هذا األمر، بطبيعة احلال هو يف املسلف غري مضمن األ
 .السيد النائب، دايل اجلهات احمليسلة عسلى..

 :)النائب السيد عبد اللطيف وهيب ) نقطة نظام

 ..م عسليكراه عندي بغييت نقراه جلسلسة املقبسلة نقرا األمساء ...يف ا

 :السيد رئيس اجللسة

نا سجسل مرحبا، ال ماشي من ...ينبغي احرتام صالحية األمني
 .السيد النائب املالحظة، وسيتم تدارسها، شكرا

 إذن عسلى بركة هللا نبدأ ابألسئسلة املوجهة لقطاع كتابة الدولة املكسلفة
 .ابملاء، نعم، نقطة نظام تفضل السيد الرئيس

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

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدتني الوزيرتني،

 السادة الوزراء،

 والسادة النواب احملرتمني،السيدات 

السيد الرئيس، بعد تناول بعض املنابر اإلعالمية واإللكرتونية خرب 
 ..استفادة برملانيني من السفر عسلى حساب نفقة الدولة ملتابعة

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد رئيس، إيال امسحيت اإيال امسحيت السيد الرئيس، السيد ال
، نقطة نظام، السيد الرئيس إيال امسحيت، كل نقط نظام الرئيس
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هي مرتبطة ابلتسيري، شكرا السيد الرئيس، شكرا لك، السيد 
الرئيس، األمر، ال، السيد رئيس الفريق إيال امسحيت، ملا طسلبت 
نقطة نظام األوىل كانت فعال يف جدول األعمال دايل اجملسلس 

 ري مدرجة يف جدولواستمعنا هلا، يف ما خيص األمور اليت غ
األعمال ال ميكن تناوهلا يف إطار نقط نظام يف موضوع كان 
موضوع بالغات من الفرق النيابية احملرتمة، فإذن األمر كنظن 
السيد الرئيس مكانه ليس يف نقطة نظام شكرا لك، شكرا. الربملان 
إيال امسحتو، إيال امسحتو السيدات، إيال امسحتو هذا األمر يهمنا 

ومادام األمر يهمنا مجيعا، هذا األمر إيال امسحيت السيد  مجيعا،
رئيس الفريق، أرجو أن حنرتم مقتضيات النظام الداخسلي، نقاط 
نظام معروف املوضوع دايهلا، املوضوع الذي أثرمتونه السيد رئيس 
الفريق هو مطروح عسلى مكتب اجملسلس، السيد رئيس اجملسلس، وقد  

سلس ال طيب هذا األمر لرئيس اجمل كانت لسلتوضيح عسلى أن الربملان،
أن يصدر بالغا يف املوضوع، طيب سنقرتح عسلى السيد الرئيس 
أن يصدر بالغا يف املوضوع وهو يتحدث ابسم املؤسسة كامسلة 
شكرا. مرحبا شكرا، األخ رئيس الفريق أظن أان أحتدث مع رئيس 
الفريق، أحتدث مع رئيس الفريق، أحتدث مع رئيس الفريق، رئيس 

ريق احملرتم، إيال امسحتو املوضوع الذي أشرمت إليه يف ما خيص الف
السادة ال، ماشي نقطة نظام بتاات، ماشي نقطة نظام، ماشي يف 
املوضوع، هذاك املوضوع سنطرحه عسلى الرئيس ليصدر بالغا ابسم 

كامسلة، إيال شي موضوع آخر تفضل، تفضل السيد  املؤسسة
 .الرئيس

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

 شكرا السيد الرئيس،

كاين نقطة نظام األوىل وكاين الثانية، وابلتايل كنطسلبو مخس دقائق 
 .لإلستشارة، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

لتشاور...، ال ا ..،تفضسلوا، ابلنسبة إلينا منر لألسئسلة دايل قطاع
 .ما قاهلاش، نعم، تفضل السيد الرئيس

قطة )نالنائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي 
 :)نظام

 السيد الرئيس احملرتم،

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمني

أعتقد عسلى أنه صدر قبل قسليل بالغ مشرتك صادر عن الربملان 
بغرفتيه جييب عسلى هاته النقطة، وأعتقد أنه اآلن األمور واضحة، 

 .عسلى البالغالرأي العام الوطين سيضطسلع 

 :السيد رئيس اجللسة

 .إيال امسحتو الكسلمة عند رئيس الفريق، تفضل العدالة والتنمية

 :))نقطة نظامعبد هللا بووانو  النائب السيد

 شكرا،

 :اجللسةيد رئيس الس

 .تفضل فريق العدالة والتنمية

 :))نقطة نظامعبد هللا بووانو  النائب السيد

مؤسسة دستورية عندها واحد السيد الرئيس إذا مسحتم هاذي 
النظام داخسلي جيب أن حنرتمه، وأان كنتمىن أبننا ما نطيحوش فهاذ 
الفخاخ ألن مادام كانت نقطة نظام جتمعهم خاصة أن معطية 
األسبقية لرئيس فريق، كان ممكن رئيس فريق أن يطرح كل األمور 

 .عسلقة بفريقه يف نقطة نظام األوىلاملت

 :السيد رئيس اجللسة

 .لتفض
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 :))نقطة نظامعبد هللا بووانو  النائب السيد

.، .دروس غري صرب غادي اتخذ الدروس غتخذهغادي اتخذ ال
اثنيا السيد الرئيس حنن يف هاذ املؤسسة السلي كيهّمنا ابلدرجة 
األوىل هي املؤسسة، ومادام املؤسسة يعين أهينت بذلك الطريقة 

 ..عرّبات، واليومالسلي تكسلم عسليها اإلعالم وكان فرق السلي 

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الرئيس، كنظن املوضوع. ال

 :))نقطة نظامعبد هللا بووانو  النائب السيد

السيد الرئيس، اّل مادام نقطة نظام طسلب رفع اجلسلسة خلمس 
دقائق من أجل التدارس مع رؤساء الفرق حنن ال نرى مانعا يف 

 .ذلك

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .اإلستقاليل، الفريق اإلستقاليل تفضلطيب الفريق 

 :))نقطة نظامالنائب السيد عمر احجرية 

السيد الرئيس، أان فقط بغيت نثري واحد النقطة أساسية إيال شي 
واحد خصو يدافع عسلى هاذ املؤسسة هي الرائسة واملكتب دايل 
اجملسلس، كل ما يثار، احلاجة السلي فيها شبهة وكتهم الربملانيني 

واحد يدافع، ماشي احنا نصدرو بالغات، أنتما خاص أول 
تصدرو بالغ، وابلتايل اليوم قبل ما نبداو اجلسلسة كان ممكن أنكم 

 .تقراو هاذ البالغ عسلى الرأي العام، ابش تنورو الرأي العام

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، اجملموعة النيابية التقدم واالشرتاكية

 

لتقدم اجملموعة النيابية لالنائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة 
 :))نقطة نظام واالشرتاكية

 شكرا للسيد الرئيس،

إن هذا املوضوع املثار اآلن يف اجلسلسة العمومية كان موضوع نقاش 
 االجتماع يف واالشرتاكيةوأكدت وطرحاتو اجملموعة النيابية لسلتقدم 

دايهلا يف الصباح دايل رؤساء الفرق واجملموعة النيابية واختاذ فيه 
، أبنه اجملسلس سيتخذ بالغا االجتماعقرار عسلى مستوى هاذ 

وسيصدر بالغا يف املوضوع ولقد صدر وهذا كان موضوع اجتماع  
 ..كان أدرج يف جدول

 :السيد رئيس اجللسة

  ؤساء الفرق،إيال امسحتو السيدات والسادة األعضاء، السادة ر 
كنظن املوضوع الذي أثري فعال هو حرصنا اجلماعي عسلى صورة 
املؤسسة، وأن املواقف فعال كانت يف التداول يف اجتماع مع السيد 
رئيس اجملسلس، وطبيعي أن الذي ينبغي أن يتحدث إبسم اجملسلس 
هو مكتب اجملسلس ورئيس اجملسلس، وطبيعي أن يكون بالغ إبسم 

 لسيد رئيس الفريق أحاط اجملسلس عسلما بوجودرائسة اجملسلس، اآلن ا
هاذ البالغ أان أطسلب أوال أن يعمم البالغ عسلى أعضاء اجملسلس، 

إىل مخس دقائق لسلتشاور أان كنرفع لسلتشاور،  وإذا تبني احلاجة
ولكن بعدما تطسلعو عسلى البالغ الذي أصدره رئيس اجملسلس، طيب 
منشيو هكذا، طيب مرحبا مرحبا، إذن منر إىل األسئسلة إن شاء 
هللا، والسؤال األول لسلسيدات والسادة النواب من اجملموعة النيابية 

ضل سؤال األول تفتفضل طارح السؤال، ال واالشرتاكيةلسلتقدم 
 .السيد النائب احملرتم
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 :النائب السيد سعيد امنيلي

منكم كحكومة ما هي  او لسيدة الوزيرة، اليوم بغينا نعرفا
االسرتاتيجية أو اخلطة املتخذة من طرفكم ملعاجلة أزمة العطش 

 .ابلعامل القروي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة

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

 السيد النائب احملرتم ابلفعل أبن بالدان استثمرت الكثري يف جمال
زود تعميم التزويد ابملاء الصاحل لسلشرب ابلعامل القروي يعين نسبة الت

سنة  يف بدايةأصبحت نسبة جيدة مقارنة مع انطالق الربانمج 
، ولكن ال زالت هناك بعض املناطق ابخلصوص املناطق 8111

السلي عندها طابع قروي وتتميز مبحدودية املوارد املائية احملسلية، الزال 
فيها معدل التزود أقل من املعدل الوطين، ولكن كاين هناك برانمج 
موازي خبصوص من طرف الفاعل األساسي فهاذ اجملال هو 

لسلكهرابء واملاء الصاحل لسلشرب الذي يواصل  املكتب الوطين
 اإلستثمار يف جمال البنية التحتية ابخلصوص املوجهة لسلعامل القروي

بغالف مايل تقريبا كيتجاوز مسليار درهم سنواي، ابإلضافة أيضا 
وطبقا لسلتعسليمات املسلكية السامية، هناك برانمج ابألساس موجه 

د الكسلفة لفارط بواحلسلمناطق اليت عانت ابخلصوص يف الصيف ا
مسليون درهم والسلي  111مالية يف شقه اآلين واملستعجل ب 

غيمكن من تقدمي إجاابت فورية لسلمناطق اليت الزال فيها نقص 
عسلى مستوى املاء الصاحل لسلشرب، شكرا لكم السيد النائب 

 .احملرتم

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

الصوت ابش ضبط  la régie شكرا لسلسيدة الوزيرة، املرجو من
 .يتسمع لسلسيدات والسادة النواب، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد سعيد امنيلي

شكرا السيدة الوزيرة عسلى هاذ اجملهودات املبذولة يف هاذ القطاع، 
واحلضور الدائم دايلك عسلى التجاوب مع السادة النواب الربملانيني 

قائص ناحملرتمني، كيبقى ابلنسبة هلاذ القطاع يعرف عدة 
وإختالالت وخاصة يف بعض املناطق مثال منطقة املزاب كجماعة 
مكارطو وأوالد حممد تعاين نقصا حاد، حيث أن املرأة والفتاة 
القروية بدل ما تقابل شغسلها والفتاة متشي لسلمدرسة أصبحت  
كتقطع عدة كيسلومرتات من أجل جسلب بيدوزة دايل املاء وخاصة 

حممد تتوفر عسلى سد اتمسنا  أن مجاعة مكارطو ومجاعة أوالد
والغالب يف األمر أهنم ابقي بعض الناس كيشربو من الكسلد دايل 

لسلمكة  املا، هذا كيصدق عسلينا املثل السلي كالو أنه السلي قرابني
زاروها والسلي قريب من املكة مازروهاش والسلي بعيد منها ما 
 شافوهاش، إذن نسلتمس منكم السيدة الوزيرة إعطاء العناية هلاذ

القطاع هباذ املناطق النائية، وكاين اثين املكتب الوطين لسلماء 
الصاحل لسلشرب أطسلق عدة صفقات عمومية وبدات خاصة يف 

مازال ما كمسلوش هاذ  8111بعض اجلماعات ومازال اآلن من 
األشغال، حىت األشغال السلي دارو مت اإلتالف دايهلم من املواطن 

ت، ة ابن امحد إقسليم سطامثال مجاعة عني الضرابن حلالف بدائر 
مجاعة إمكراد إقسليم الصويرة، لذا كنسلتمسو منكم إيفاد جلنة لسلنظر 
فهاذ اإلختالالت فهاذ الصفقات العمومية وذلك محاية هلدر املال 

 .العام، وشكرا عسلى اجملهودات السلي كتديرو لينا السيدة الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

 .سيدة الوزيرة التعقيبشكرا، هل من تعقيب إضايف؟ جواب ال
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السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

ابلفعل الزالت بعض اجلماعات ابخلصوص ذات الطابع القروي 
إبقسليم سطات الزال فيها نقص عسلى مستوى املاء الصاحل لسلشرب، 

ئية غري موجودة، إقسليم سطات حماط ليس فقط أبنه املوارد املا
ابلعديد من السدود بينها سد اتمسنا وسد داورات وسد املسرية 
ابعتباره اثين أكرب سد عسلى الصعيد الوطين، ولكن املشكل السلي  
 كان كاين يف السابق هو ضمان التوازن املايل لكافة املتدخسلني،

خر يف آكاين متدخل أساسي يف املراكز احلضرية وكاين متدخل 
املراكز ذات الطابع القروي وابلتايل كان من الالزم ضمان التوازن 
املايل لكافة املتدخسلني، عسلى أي هاذ املشكل ميكن أن قسلت 
جتاوزوها وكاين العديد من املشاريع السلي تكسلميت عسليها، اجلماعات 
اآلن السلي حتدث عسليها السيد النائب مشمولة كسلها مبشاريع السلي 

يف طور اإلجناز وجزء آخر يف طور االنطالق، مث هي جزء كبري 
 ..أن يف األسبوع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، منر إىل السؤال املوايل لسلسيدات والسادة 
 .النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة نزهة اليزيدي

السيدة الوزيرة، كان املخطط الوطين لسلحماية من الفيضاانت من 
كم حب لالرتفاعرصد جمموعة من املواقع املهددة وعددها مرشح 

التغريات املناخية، لذا نسائسلكم السيدة الوزيرة عن إسرتاتيجية 
 .الوزارة لدرء خطر هاذ الفيضاانت؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة

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

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة احملرتمة، ابلفعل املخطط الوطين لسلحماية ضد 
نقطة سوداء مت  411الفيضاانت السلي مت التشخيص أكثر من

مسليون درهم  411هناك نقطة سوداء، وسنواي  911معاجلة 
 91موجهة ابألساس ملشاريع احلماية لسلفيضاانت، يعين ما بني 

نقط  411مشروع سنواي، ولكن كنبغي نقول أبن هاذ  97إىل 
سوداء جتاوزانها بكثري حبيث أنه ابنت مناطق أخرى أكثر عرضة 
لسلفيضاانت، وهاذ اإلختصاص أصبح اآلن اختصاص متقاسم ما 

ل ما بني القطاعات احلكومية وابلتايل من أجبني مجاعات ترابية و 
معاجلة كل هاذ املعضالت واحلد من إشكالية الفيضاانت البد 
من عقد شراكة مع اجلماعات الرتابية ألن التمويل من جهة واحدة 

 .قد يكون صعب بل مستحيل، شكرا لكم السيدة النائبة احملرتمة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :هناوي لنائب السيد عبد هللاا

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة، فعال هو يعين املعضسلة معضسلة 
املخاطر دايل الفيضاانت صارت من األمور السلي كتهم الدولة 
اآلن خاصة مع التقسلبات املناخية، وأان متفق معكم السيدة الوزيرة 
أن القطاع أنه مشكل ال ميكن لقطاع يكون لوحده أن يهتم به،  

رات قمتو هبا وهاذ امليزانية كنحييوكم عسلى عدد من املباد
مسليون درهم يف السنة غري كافية، هناك إشكال  411املخصصة 

دايل أن اجلماعات ما تقدرش ما تقدرش لوحدها وال معكم تقوم 
هباذ العمل خاصة أهنا حتتاج إىل ميزانية ضخمة لتطوير البنية 
التحتية املتعسلقة بتطهري السائل، وحيث كنقول تطهري السائل 
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فقط دايل املياه العادمة بل حىت دايل مياه األمطار، وهنا  ماشي
السيدة الوزيرة البد احلكومة أن تضع يعين أنظمة خاصة ابلتعمري 
ألن هناك التعمري اجلائر الذي يتسبب يف يعين اإلشكاليات 
املرتبطة جبراين مياه األمطار، فالبد من وضع أنظمة مسلزمة 

ة لتصريف ان يعين شبكات ثنائيلسلمنعشني العقاريني أنه تكون عند
املياه العادمة من األمطار، وما يوقعوش عندان هاذ االحتباسات 
ابلنسبة فوق ما تساقطت أوىل قطرات املطر، أيضا السيدة الوزيرة 
البد من تكثيف الربانمج السلي كتقومو به متعسلق بوضع جدران 

اية من وقائية يف األودية اليت تعرب املدن، وهذا ما عندوش فقط مح
الفياضان عندو أيضا يعين آاثر إجيايب عسلى حتسني املشهد احلضري 
داخل املدن اليت خترتقها عدد من األودية، هنا كنحييو عدد من 
املبادرات السلي قمتو هبا لكن الزال الربانمج غري كافيا، نتمىن 

سلقة هبذا املتع االعتماداتاحلكومة أنه يكون واحد يعين تكثيف 
 ..جل فعال وضع نظاماملوضوع من أ

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ تفضل السيد 
 .النائب العدالة والتنمية

 :أوريش دالنائب السيد حمم

السيدة الوزيرة، من بني اآلليات لسلحماية من الفيضاانت بناء 
دايل  91سد كبري و 97السدود، احلكومة قررت ابش تبين 

؟ زامتلصغري، أين وصسلت احلكومة يف هذا اال سد 71والسدود 
اثنيا البد من التعجيل إبجناز بعض املشاريع اهلامة يف خمتسلف 
مناطق املغرب، من بينها هتيئة ضفاف األهنار خصوصا هنر واد 
سوس يف إقسليم اترودانت وإيقور يف إقسليم بين مالل ابإلضافة إىل 

قسليم كثريا حبال سد هاللة إبإجناز السدود املستعجل اليت أتخرت  
 .اشتوكة آيت ابها، وشكرا

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضسلي السيدة الوزيرة لسلرد عسلى 
 .التعقيب

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

 شكرا السيد الرئيس،

ابلفعل السيد النائب احملرتم ألنه إذا كان شي مشكل أساسي السلي  
كيعوق هاذ احلماية من الفيضاانت هو مشكل التعمري، ألن ملا  
كنعطيو الرخص دايل البناء يف املسلك العام املائي وملا يتم الرتامي 
بشكل جائر عسلى املسلك العام املائي ويرخص أن تبىن فيه ويف 

الساكنة معرضة لسلفيضاانت، يعين هناك األخري نقولو أبن هاد 
يف جمال تدبري الشأن احملسلي، هنا اجلماعة الرتابية تكون  اخلسلل ما

يعين صارمة يف جمال تفويت الرخص، أما فيما خيص احلماية من 
الفيضاانت بطبيعة احلال جل املشاريع إما كتكون هناك سدود 

لسلي مت التعهد اتسلية لسلحماية من الفيضاانت وحنا ماشيني ابلوترية 
دالسدود صغرى سنواي  91عسليها مع املؤسسة التشريعية يعين 

ابإلضافة إىل سدين إىل ثالثة سدود كربى سنواي، والربانمج يعين 
  يف طريقه إىل التفعيل، مث ابإلضافة إىل هتيئة جماري املياه السلي
كتخرتق ابخلصوص التجمعات السكانية وهنا كنعيد ونكرر 

من الشركاء دايلنا ابش يدخسلو يف شراكة ألن ونسلتمس ابخلصوص 
جهة واحدة ال ميكن هلا إطالقا أهنا حتل أو حتد من هاد اآلفة 
دايل احلماية من الفيضاانت اليت أصبحت خطر بل أصبحت 
هتدد حياة الساكنة وحياة الشعب املغريب بصفة عامة، شكرا لكم 

 .السادة النواب
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، ايال مسحتو السيدات والسادة النواب، 
نستسمح السيدة الوزيرة غادي..، توصسلت الرائسة بنص البالغ 
يف املوضوع الذي أثرمتوه قبل أن نستأنف ابقي األسئسلة، غنطسلب 
من السيد األمني يتسلي عسليكم النص دايل البالغ دايل الرائسة، 

 .تفضل، تفضل السيد األمني

 :))نقطة نظامد عبد اللطيف وهيب السي

ايال مسحت السيد الرئيس قبل ما يقرا، توصسلنا بنسخة منه موقع 
 ..فيه الكاتب العام... الرئيس هو...ماشي الكاتب العام

 :السيد رئيس اجللسة

طيب، طيب، منر، طيب، سنمر، طيب سنمر، ايال مسحتو، منر 
تفضل  السؤال،لسلسؤال الثالث، األصالة واملعاصرة، تفضل طارح 

 .طارح السؤال، تفضل السيدة النائبة

 :ة عفيفليالنائبة السيدة مج

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، عرفت عدة مناطق يف بالدان منذ عدة سنوات 
عجز مستمر بني العرض والطسلب حول املاء، السؤال تيتعسلق مبياه 
الشرب أو مياه الري، السيدة الوزيرة الساكنة تتساءل الفالحا  
كيتساءلو واحنا بدوران كمنتخبني من هاد املنرب كنتساءلو عن ما 

ا والعاجسلة واملسلموسة ملعاجلة هاد هي اإلجراءات السلي اختذتوه
 .الوضعية الصعبة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيدة الوزيرة

 

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

وات نشكرا السيدة النائبة احملرتمة، ابلفعل عرفت السنوات، الس
ابخلصوص السنة األخرية واحد النقص حاد عسلى مستوى املوارد 
املائية السلي خمزنة عسلى مستوى السدود حيث أن نسبة ملء السدود 

، %44.4سجسلت أدىن مستوايهتا فقط يف شهر نوفمرب، كان 
يعين حتسن جد مسلموس وذلك  %11.8اآلن احلمد هلل عندان 

فاف يف بعض سنوات من اجل 4سنوات بل  4بسبب توايل 
األحواض، مما كان له أثر ليس فقط عسلى املاء الصاحل لسلشرب 
وأيضا عسلى اإلمدادات املائية لسلمدارات السقوية الكربى، احنا  
كنعرتفو كان فيها نقص وكنحيي هباد اخلصوص الفالحة السلي 
تكبدو معنا، يعين، اخلسائر ولكن كانت هناك برانمج مستعجل 

فالحية ال واالستثماراتشجار املثمرة من أجل إنقاذ ابخلصوص األ
الكربى والتخسلي عن بعض املزروعات السلي كانت فقط مومسية، 
هذا قوة قاهرة، ولكن احنا اآلن، يعين، ماشيني يف جمال تعبئة 
املوارد املائية اإلضافية عن طريق السدود الكربى، السيدة النائبة، 

ن راه كتعرفو اجلهة دايلكم غتبىن فيها سدين كبريين ابش نقسلصو م
حاصل يف مياه السقي، ومناطق أخرى غتشمسلها أيضا  العجز السلي

 .مشاريع كربى ملواكبة الطسلب املتزايد، شكرا لكم السيدة النائبة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مجيلة عفيف

شكرا السيدة الوزيرة، يعين احنا ما كنقسلسلوش من هاد اإلجراءات 
عبة والوضعية الص يدة الوزيرة، التغيريات املناخيةاملتخذة ولكن الس

املتدهورة متاع املوارد املائية ال السطحية وال اجلوفية تتحتم عسلى 
احلكومة أهنا يعين فهاذ الوقت ابلضبط أهنا تقوم بعدة أو ال تسرع 
يعين إبجراء بسلورة واحد الربانمج متكامل السلي كريتكز يعين أساسا 
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 جل مياه األمطار، وذلك يعين من عسلى ضبط وتعبئة وتثمني
خالل بناء السدود يعين الصغرى واملتوسطة وكربى وكذلك محاية 

ومعاجلة املياه العادمة وإعادة  التسلوثالفرشات املائية من 
دايهلا يف القطاع الفالحي، كذلك البد من التطعيم  االستعمال

 االصطناعي لسلفرشاة املائية وتوسيع يعين املطارات السقوية لتنفيذ
رة انتما يف يعين الري، أيضا السيدة الوزي لالقتصادالربانمج الوطين 

مطالبني ابإلسراع إبجناز برامج لتحويل املياه، وكذلك مطالبني 
 .ة لسلماء، وشكراإبجياد يعين مصادر جديد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضايف؟ تعقيب إضايف، رد 
 .السيدة الوزيرة

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

كسلميت الدعامات السلي تالسيدة النائبة احملرتمة، كل هاذ احملاور أو 
عسليها هي داخسلة أو مضمنة يف إطار املخطط الوطين لسلماء ال من 
انحية تعبئة املوارد املائية اإلضافية عن طريق السدود الكربى 
واملتوسطة وال من انحية اإلقتصاد يف املاء ومن انحية أيضا تثمني 

ا احنااي مهاملياه املعاجلة السلي الزال فيها أتخر كبري يف هذا الشأن، 
مبادرين من أجل مرافقة كل الفالحني من شأهنم أهنم يعيدو 
استعمال املياه املعاجلة يف جمال السقي أو يف سقي بعض 
املساحات اخلضراء أو يف جمال أيضا احملافظة عسلى املياه اجلوفية 
اليت أصبحت يف بعض األحيان يعين تشكل.. تدق انقوس اخلطر 

ة هلاذ املياه، شكرا لكم السيدة النائب من خالل االستنزاف املفرط
 .احملرتمة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السؤال الرابع نقطة نظام تفضل

 :))نقطة نظامالنائب السيد عمر احجرية 

السيد الرئيس هذه اجلسلسة منقولة لسلمغاربة، قبل قسليل حبسيت 
اجلسلسة دايل األسئسلة الشفوية ابش تعطي لسلسيد األمني يتسلو عسلينا 
نص البالغ، أو من بعد دزيت واستمرييت، احنا ميكن نفهمو ولكن 
السلي متبع معنا خاصو يفهم عالش ما خسليتيش هذاك السيد 
األمني يقرا عسلينا البالغ، إيال كان فعال ماضيه األمني، الكاتب 
العام دايل اجملسلس، خاصو يرجع وميضيه لينا رئيس جمسلس النواب 

ال كان خطأ واألخ عندو معسلومة السلي كيمثسلنا وصوتنا عسليه، إي
 .خاطئة، يقرا عسلينا البالغ، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

طيب كل ما يف األمر طسلبت من يف املسلف الذي وصل إلينا فعال 
أحسلته عسلى السيد األمني ولكن أتكدت من وجود السيد الرئيس 
 يف اجملسلس لكي يكون يف عسلم التوقيع من الرئيس، فسلما تبني عسلى

 عاآلن يف اجملسلس، وأن الكتاب موقأنه السيد الرئيس غري موجود 
، أجسلنا وتفاعسلنا مع القاعة من طرف الكاتب العام داجملسلس

وأجسلناه إىل حني أن يكون موقعا من طرف الرائسة، شكرا. نعم 
فإذن األمر ملا يكون عندكم البالغ إن شاء هللا موقع من الرئيسني 
رئيس جمسلس النواب ورئيس جمسلس املستشارين سنعممه عسلى كل 

 .وسائل اإلعالم

توري، لتجمع الدسالسؤال الرابع لسلسيدات والسادة النواب فريق ا
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى مشارك

واحد العدد داملشاريع املرتبطة إبنشاء السدود عرفت واحد 
 التأخر، أتخر كبري يف اآلونة األخرية ال سيما يف ما يتعسلق ابلربانمج

حلماية جمموعة من األقاليم من الفيضاانت، السيدة   االستعجايل
هي اإلجراءات اليت تقومون هبا حلل هذا كاتبة الدولة، ما 
 .اإلشكال؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، جواب السيدة الوزيرة، السيد النائب احملرتم أرجو أن نستمع 
 .يرةالوز لسلسيد النائب الذي يطرح السؤال، تفضسلوا السيدة 

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

از السيد النائب احملرتم، الوترية املتعاهد عسليها واملتفق عسليها يف إجن
ى سدين كبريين إىل ثالثة سدود كرب  السدود هي الوترية العادية،

سنواي وخصنا نعرفوا أبن السدود أصبحت اآلن مكسلفة ومكسلفة 
مسليون  مسليار ونصفجدا سد كبري تتجاوز الكسلفة دايلوا أكثر من 

درهم يعين خاص املالية العمومية تكون يف صحة جيدة من أجل 
 91املضي يف هذا املسار دايل بناء السدود مث أن كاين ما بني 

دالسدود أيضا صغرى تنجز سنواي يعين كما مت التعهد يف إطار 
الربانمج احلكومي مع املؤسسة التشريعية، شكرا لكم السيد 

 .النائب

 :يس اجللسةالسيد رئ

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى مشارك

السيدة كاتبة الدولة، من العيب أننا نتكسلموا عسلى الفيضاانت ويف 
نفس الوقت كنتكسلموا عسلى اجلفاف وعسلى ندرة املياه، كنظن أبن 
تعثر إجناز السدود املربجمة هي السبب الوحيد السلي ما كتخسلي شي 
املغرب يستافد من التساقطات، وابلتايل املغرب كيضيع فرص ملء 

ارات األمتار املكعبة، إقسليم سيدي إفين بواحد العدد دايل مسلي
منوذج من األقاليم اليت مل تستغل التساقطات املطرية وذلك بعد 
تعثر أشغال إجناز سد إد بوفوس وكذلك سد بوسكة، نطالبكم 
السيدة كاتبة الدولة بتسريع إجناز سد آسي فوندر يف إطار تعبئة 

ساكنة خصوصا لسل املوارد املائية وحتسني الظروف املعيشية والصحية
 .احملسلية وفك العزلة عنها، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا، هل من من تعقيب إضايف؟ تفضل العدالة والتنمية

 :النائب السيد موسى عبد هللا

السيدة الوزيرة، ساكنة إقسليم بين مالل تتساءل عن مآل ثالثة 
طال  يمشاريع تعترب رافعة لسلتنمية ابملنطقة أوهلا سد تكزيرت الذ

اقة انتظاره مث سد اتليوانت مبنطقة أغبالة مث السد املربمج لتوليد الط
الكهرابئية جبماعة بوتفردة، بغينا السيدة الوزيرة احملرتمة تعطي 

 .لسلساكنة توضيحات حول هاد املشاريع؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، رد السيدة الوزيرة عسلى التعقيبات

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

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة النواب احملرتمون،

إقسليم سيدي إيفين، السيد النائب احملرتم، ملا زرانه يف فيضاانت 
شخصيا تعهدت ببناء سدين من أجل احلماية دايل إقسليم  8194

ها ت عسلى اخلسائر املادية الكربى السلي عرفسيدي إيفين ألن وقف
هاد اإلقسليم، واحنااي يف طور احنا اي يف التعهد دايلنا، املقاولة السلي 
تفوض هلا هاد السدين تتعرف مشاكل احنا عامسلني معها ابش 
حنسلوا معها املشاكل ألنه املساطر القانونية املعمول هبا معروفة 

دايل الصفقات العمومية  والسادة النواب راه كتعرفوا املرسوم
خصك تبعوا ابش ميكن لك تفسخ الصفقة. فيما خيص سد 
بوساكة السيد النائب احملرتم أنه ما عارفش أبنه ما كاين حىت شي 
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أتخر، كاين أتخر ابلفعل يف السد دايل إد بوفوس ابلفعل فيه 
أتخر ولكن بوساكة ما فيه حىت شي أتخر، السيد النائب دايل 

فيما خيص سد تكزيرت هو مربمج يف إطار هاد  إقسليم بين مالل
الربانمج اإلستعجايل السلي تكسلمت عسليه اآلن واآلفاق الزمنية دايله 

السدود األخرى السلي حتدثي عسليها هذا كان قطاع  8187يف أفق 
خاص أو شركة خاصة السلي مكسلفة ابش تبنيه من أجل توليد 

كمال  أجل است الطاقة الكهرابئية واحنا متابعني هاد الشركة من
كل املساطر اإلدارية قبل الشروع يف اإلجناز الفعسلي هلاد السد، 

 . شكرا لكم السادة النواب

 :السيد رئيس اجللسة

منر لسلسؤال املوايل لسلسيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقالل 
 .لسلوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

 السيد الرئيس،شكرا 

السيدة الوزيرة ككل سنة كنسلتمسوا منكم وكنطسلبوكم أنكم تعاجلوا 
هاد اإلشكالية دايل تزويد الساكنة ابملاء الصاحل لسلشرب. ويف هاد 

 املوضوع نسائسلكم السيد الوزير؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيدة الوزيرة

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

شكرا السيد النائب احملرتم، املشكل داملاء الصاحل لسلشرب إن كنتم 
تتحدثون السيد النائب عسلى املنطقة السلي كتنتمي هلا راك عرف 
أبن املشكل ما بقاش مشكل هو يف طريقه إىل احلل، ابلفعل 

ضا السادة النواب من أجل املسامهات وتدخل اجلميع ومساندة أي
حل املشاكل وخبصوص العراقيل السلي عرفها املشروع. أما فيما 

خيص املناطق األخرى تكسلم السيد النائب أبنه ابلفعل ال زال نقص 
بعض املناطق القروية السلي ال زالت تفتقد إىل موارد مائية حمسلية 
وهناك خمطط استعجايل أو برانمج استعجايل السلي ترصدت له 

مسليون درهم، اهلدف منه هو مواصسلة تقوية اإلنتاج  111ثر من أك
يف بعض املراكز وتعميق استكشاف املياه اجلوفية ابإلضافة إىل 
بعض املناطق أو الدواوير املشتتة اليت ال زالت تزود عن طريق 
الشاحنات الصهرجيية ولو هاد الشي ما كنرضاوش به ولكن هناك 

 .شكرا لكم السيد النائب برانمج يف طريقه إىل التفعيل،

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب

فعال السيدة الوزيرة احنا ما غنكروش يعين بعد الزايرة دايلكم 
إلقسليم دايل وزان وشفشاون عطييت واحد الدفعة قوية هلاد املشروع 

داجلماعات سيدي هذا ولكن مازال كاين مشاكل فمجموعة 
اء"، بيض بوصبار، سيدي رضوان بين كال، موقريصات، عني

"بريكشة"، "أسجن"، "زومي"، "بوقرة"، "مصمودة"، "جملاعرة" 
 .هادي كسلها مازال فيها مشاكل السيدة الوزيرة

بغيناكم السيدة الوزيرة، أنكم هللا جيازيكم خبري أنكم تقوموا       
هلاد األشغال، كاين مشاكل، كذلك مبتابعة دقيقة هلاد األوراش و 

 1أنه واحد اجملموعة من املقاوالت السلي كتشتغل هاديك أمثر من 
أشهر، راه مازال ما ختسلصتش السيدة الوزيرة، وكيهددو أهنم 
غيوقفوا األشغال، وهذا راه إشكال حقيقي ما غيمكنش الناس 
خدامة وما ختسلصش. كذلك السيدة الوزيرة واعدتينا أبن واحد 

موعة دايل القنوات السلي كان وقع فيها إشكال ابش يتم اجمل
التعويض دايهلا، داك الشي راه مازال السيدة الوزيرة، كذلك 
ابلنسبة لبعض األقاليم وزان وشفشاون ما مستافدينش مبا يكفي 
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من السدود املتواجدة، مثال سد "موالي بوشىت" الساكنة ما 
 .مستافداش منو..، شكرا

 :سةالسيد رئيس اجلل

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل العدالة       
 .والتنمية

 :النائب السيد مجال مسعودي

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، بغيناكم توقفو بنفسكم عسلى املعاانة اليومية       
احلقيقية دايل ساكنة جمموعة من اجلماعات القروية إبقسليم اتزة، 

أو انعدام املياه سواء السطحية أو اجلوفية. إما بسبب الندرة 
مجاعات "اتيناست"، "برارحة"، "كاف الغار"، "بين فتح" 
والالئحة طويسلة "اترايبة"، "كوزات" إىل غري ذلك نتمناو ابش 
تديرو الزايرة لإلقسليم وتوقفو عسلى هاد األمور بنفسكم السيدة 

 .الوزيرة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .عقيب إضايف لسلفريق احلركيشكرا، ت      

 :النائب السيد عبد العزيز كوسكوس

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، عالقة ابملوضوع الساكنة دايل الدواور       
اجملاورين لسد دايل "ابب لوطا" جبماعة "الصميعة" إقسليم اتزة،  
كيعانيو من القسلة دايل املاء الصاحل لسلشرب السيدة الوزيرة. سبق 

 ووضعت عسليك هاد السؤال، وفوقاش ما اتيحت يل الفرصة يل
غادي نوضع عسليك نفس السؤال السيدة الوزيرة، حيث هاد 
الساكنة هادي مها يف األراضي دايهلم عالش تبىن هاد السد هذا، 
وهاد الساكنة القنوات السلي كتزود واحد اجملموعة دايل اجلماعات 

هاد  ومازال كيعانيو. اآلنإبقسليم اتزة كتمر يف األراضي دايهلم، 
الساكنة السيدة الوزيرة، حلد اآلن كيتزودو عرب الشاحنات، 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف التجمع الدستوري      

 :النائب السيد رشيد فايق

 شكرا السيدة الوزيرة،

عرفت فيضاانت السلي  8111السيد الوزيرة، مدينة فاس ف       
 تقريبا نصف املدينة، وتقرر ابش غادي يكون ابراج يفشسلت فيها 

سنني مازال ما عرفناش هاد واش  1إقسليم صفرو. إىل يومنا هذا 
غري يف الربجمة وال يف دراسة وال ترفض كاع هنائيا، وشكرا السيدة 

 .الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف آخر، الفريق اإلشرتاكي      

 :ملالحيالنائب السيد حممد ا

السيدة الوزيرة، كاين هناك مشاكل يف اجلهة دايل إقسليم       
تطوان وبعض اجلماعات القروية السلي هي كاجلماعة دايل "بين 
سعيد" واجلماعات السلي حىت هي حضرية. هلذا جيب أخذ اإلعتبار 

 .هباد األمر هذا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .ترد السيدة الوزيرة عسلى التعقيبا      

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

 شكرا السيد الرئيس،
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 شكرا السادة النواب احملرتمون،

السادة النواب، ابلنسبة لسلمناطق السلي تكسلمتو عسليها نبدا       
إبقسليم وزان السيد النائب احملرتم، عرفيت أبن املشكل ما بقاش، 
عارف أبن يف آخر شهر ستة "واننة" و"جملاعرة" غيتم التزويد 
دايهلم يف انتظار مواصسلة جل اجلماعات السلي غيمشي هلا املاء من 

جلماعات دايل وزان، غادي ميشيو "جملاعرة" حلىت لستة دايل ا
بشكل تدرجيي، وكتعرف السيد النائب احملرتم، أبن حنا رصدان 

 81مسليون من كتابة الدولة املكسلفة ابملاء و 81مسليون درهم؛  41
مسليون من وزارة الداخسلية السلي تعطات لسلمكتب الوطين لسلكهرابء 

لقضائية اواملاء الصاحل لسلشرب غري ابش ما نبقاوش انتظرو املسطرة 
السلي التزم هبا املكتب الوطين، وإصالح األعطاب السلي خسلفاهتا 

 املالية السلي توجهت االعتماداتتدمري داك القنوات. لوال هاد 
لسلمكتب الوطين كان رمبا املشروع غادي يبقى واقف ويف نفس 

 .نقطة الصفر دايل السنة املاضية

بعة هاد هراي متالسيد النائب احملرتم، راكم متبعني معاان وأان ش
املشكل هذا، ما عندي مشكل غري وزان األولوية وزاكورة ابش ما 
يتقسلقوش انس زاكورة أيضا. وزان ألن فيها مشكل ومعاان حماداة 

 ."من سد "الوحدة

ابقي األقاليم األخرى السادة النواب احملرتمون، ال من الناحية دايل 
ألن  ابلفعل فيها نقصشفشاون، وال من الناحية دايل اتزة. اتزة 

سد "ابب لوطا" عرفتو السادة النواب، هو هاد العام فاض يعين 
، املا ضاع ومشى جلهة أخرى، ولكن الزال فيه % 911جتاوز 

نقص عسلى مستوى اجلماعات األخرى اجملاورة هلاد السد، وحيز يف 
نفسي أن الساكنة تشوف السد مالئ ابملا وكيضيع املا وهي ما 

ع كاين مشاري ولكن هاد الشي خصو شوية دالوقت عندهاش املا،
السلي هي يف طور اإلجناز، كاين مشاريع السلي هي يف طور إعداد 
الصفقات، الش خاص شوية اتلصرب، راحنا متبعني األمور إن 

 .شاء هللا كل شي يكون خري إن شاء هللا السادة النواب احملرتمني

 :السيد رئيس اجللسة

سادس لسلسيدات والسادة النواب فريق شكرا، منر إىل السؤال ال
 .العدالة والتنمية تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد صدقي

 شكرا السيد الرئيس،

جمموعة من  اعن عسلى أعتاب فصل الصيف وعسلى إيقوحن
اإلشكاالت املسجسلة خبصوص املاء الشروب، وتثمينا لسلجهود 
الكبرية اليت تبذلوهنا السيدة الوزيرة نسائسلكم عن الربانمج املندمج 
لتزويد العامل القروي ابملاء الشروب ومدى مطابقة ومالئمة 

 .اإلجراءات العمسلية مع هدفه العام؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .وزيرةجواب السيدة ال

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

الربانمج الوطين لتعميم التزويد ابملاء الصاحل لسلشرب حقق كل ..
األهداف دايلوا وميكن نقول أننا ملسنا الوقع املباشر دايلوا عسلى 

 عسلى مستوى أيضا ظروف عيشمستوى متدرس الفتاة القروية، 
الساكنة، عسلى مستوى األنشطة املدرة لسلدخل ابلنسبة لسلفئات 
اهلشة، وهاذي ال ميكن أن ينكره إال اجلاحد السادة النواب 
احملرتمون، ابلفعل هناك بعض املناطق اليت الزال فيها نقص ونقر 
بذلك ونعمل قدر اإلمكان ابش حنسلوا هاد املشاكل هادي ألن  

ة، أبن بالدان أصبحت اآلن يف تقسلبات مناخية يعين مثري كتعرفوا 
وقد يعين تتؤخر التساقطات بل تنعدم يف بعض املناطق مما جيب 

لكل منطقة وكل  adaptté التأقسلم معها بشكل خاص و يعين
 .جهة، شكرا لكم السيد النائب
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 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تعقيب السيد النائب العدالة والتنمية، تفضل

 :لنائب السيد الشرقي الغلميا

 شكرا السيد الرئيس،

إن الفسلسفة اليت أتسس عسليها الربانمج املندمج هي تزويد العامل 
القروي ابملاء الشروب، وهذا ال يتأتى إذا متت تغطية مجيع األقاليم 
مبخططات مديرية إقسليمية ورؤية مندجمة بني الوسط احلضري 
والوسط القروي لتخطيط املشاريع املهيكسلة، كذلك اعتماد مقاربة 

، هل سرتاتيجيةاالخسلني، ووضع أمناط لتسيري تشاركية بني كل املتد
هاد الشي كسلو حاضر، تزويد العامل القروي ابملاء الشروب حق 
هلؤالء الناس وليس من أجل إسكات تظاهرات هنا وهناك، أو 

لنداءات واحتجاجات يف ربوع العامل القروي، بل جيب  استجابة
 8199أن حتكمه نظرة إنسانية وحقوقية استجابة لدستور 

لسلمواثيق الدولية، ولذا يتعني  واستجابة، 49خصوصا يف فصسله 
عسلى الدولة بكل مكوانهتا أن تبذل كافة اجلهود لتمكني وتيسري 
ومتهيد كل اإلجراءات سواء املساطر اإلدارية، سواء الكسلفة املالية، 
سواء املدة الزمنية، سواء الشركاء املتدخسلني لتمتيع سكان أو 

هبذا احلق املقدس أال وهو املاء الشروب، كما ساكنة العامل القروي 
أن احلرمان من هذا احلق ال ميكن أن يكون موضوع أي تربير أو 
إكراهات كمشكل نزع املسلكية أو التعرضات إلجناز املشاريع أو 
الصعوابت يف حتسني مسامهات اجلماعات والسكان املستفيدين، 

ل أو طو  أو عجز وإفالس بعض املقاوالت عن إمتام الصفقات
املسطرة اإلدارية إىل غري ذلك، كل هذه اإلكراهات تصبح واهية 
أمام ثورة العطش وأمام احلق يف هذه احلياة وأخص ابلذكر تينغري، 

 .زاكورة وغريها

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ فريق التجمع الدستوري تفضل 
 لألصالة إضايفعفوا امسح يل األصالة واملعاصرة، تفضل تعقيب 

 .واملعاصرة

 :النائبة السيدة تورية فراج

 شكرا السيد الرئيس،

عسلى ما قسلتوا السيدة الوزيرة أبن هناك عدة مناطق مازال كتعيش 
واحد العجز ما، ومن بني هاد كاين واحد الدوار السلي كيعيش 
واحد الوضعية استثنائية هو دوار آيت عسلي بن يوسف مركز 

جلماعات إيسرغوشن جراء حرمانه من املاء بوزبالن التابع 
أسرة السلي كيعيشوا واحد  41الشروب، وهاد الناس أكثر من 

احلالة إستثنائية حادة ما عندمهش هنائيا ابش جييبوا املاء وكيعيش 
واحد املعاانة وكنطسلبوا منكم السيدة الوزيرة ابش تدخسلو واحد 

 .التدخل عاجل إلصالح ما ميكن إصالحه، وشكرا

 :اجللسةسيد رئيس ال

 .التجمع الدستوري تعقيب إضايف

 :النائب السيد رشيد فايق

 السيد الرئيس،

جا  8111استسمح السيدة الوزيرة أنين قسلت لك يف فاس يف 
 فيضاانت حىت تشسلت النصف يف املدينة ومن ديك الساعات ومها

وصحاب الدراسات كيديرو دراسات،  laboratoire صحاب
املسلكية. هادي سنتني ما بقاش اآلاثر دايل حىت وصسلو لنزع 

 .الدراسة، بغينا نعرفو اجلواب من فضسلك أستاذة هللا جيازيك خبري

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف العدالة والتنمية
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 :النائب السيد حممد احلرفاوي

 شكرا السيد الرئيس،

، كنشكروكم عسلى اجملهودات السلي كتقومو هبا. السيدة الوزيرة
هادي ساكنة دايل قرية زعيرتة العمامرة ضواحي قنيطرة، كتسلتمس 
منكم برجمة واحد اخلزان مائي وشبكة دايل توزيع املاء، اخلزان 
املايل احلايل موجود يف صومعة دايل مسجد اآليل لسلسقوط منذ 

دايهلا  واملياه ، أتسيس القرية، كذلك شبكة التوزيع قدمية14
 .، مسلوثة مبياه جوفية نظرا لغياب قنوات الصرفكثسلوتبدات  

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ رد السيدة الوزيرة عسلى 
 .التعقيبات

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

 لسيد الرئيس،شكرا ا

 شكرا السيدة والسادة النواب احملرتمون،

أان أظن أبن تعميم التزويد ابملاء الصاحل لسلشرب ال حتكمه منطق 
التعامل مع التظاهرات وال منطق إسكات هذه التظاهرات، أو 
التعامل الظريف معها، بل هو حق دستوري واحلكومة مسلتزمة من 
أجل ضمان املاء الصاحل لسلشرب لكل مواطن ومواطن مغربية أينما 

أن نقول أبن هناك حرمان، هناك وجدوا ويف أي منطقة. ال ميكن 
 ..عراقيل ال من انحية

 :السيد رئيس اجللسة

 .اإلنصات لسلسيدة الوزيرة

 

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

احلرمان دايل املناطق بدعوى أن هناك مشاكل دايل نزع املسلكية 
اكل إفالس املقاوالت أو مشاكل يف بعض األحيان عدم أو مش

أتدية ما بذمة الفاعسلني جتاه هذه املقاوالت. أان أخاطب هنا نساء 
ورجال القانون، السادة النواب احملرتمون، أنتم اآلن يف مؤسسة 
تشريعية تشرع هلذه البالد وتصدر القوانني وتطالب احلكومة 

رجو ما ميكنش لينا نقولو خنابحرتام مدى تطبيق هذه القوانني. 
قانون نزع مسلكية أو قانون دايل الصفقات العمومية، وتطالبو منا 
أننا نتجاوزو هاد القوانني املؤطرة هلاد العمل. حنن اآلن مطالبني 
ابحرتام كل املقتضيات القانونية ألننا ابلرغم من ذلك مطالبني 

مكان اإل ابحملاسبة بعد ذلك، إن كانت هناك عراقيل، نعمل قدر
من أجل جتاوز هاد العراقيل، وال ميكن القفز عسلى كل املقتضيات 

 .القانونية يف هذا الشأن

مشكل فاس، السيد النائب احملرتم، معذرة ما جاوبتكش عسليه. 
املشكل دايل فاس الفيضاانت راه السدود احمليطة هباد اإلقسليم، 

شمولة فاس موجل اجملاري املائية أو الوداين اليت خترتق مدينة 
بسدود كربى، وأكرب سد السلي غيشكل واحد التخفيف من هول 
الفيضاانت عسلى مدينة فاس، هو سد مدز إبقسليم صفرو، بواحد 

مسليون مرت مكعب. وغيخفف من الصبيب دايل  511احلقينة 
هاد الواد السلي يشكل عائق عسلى مستوى مآل سكان مدينة فاس 

 .فيما خيص الفيضاانت

السادة النواب احملرتمون، أان مستعدة ندرسها املناطق األخرى 
منطقة مبنطقة، دوار بدوار، أو مجاعة جبماعة. املكتب داييل يعين 
مفتوح أمامكم يف دراسات واإلجابة عسلى املشاكل الدقيقة مبناطق 

 .معينة، شكرا لكم السادة النواب
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 :السيد رئيس اجللسة

يدات ال السابع السشكرا، منر إىل السؤال األخري يف القطاع السؤ 
تفضل  ،والتعادليةوالسادة النواب من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة 

 .السيد النائب

 :النائب السيد املفضل الطاهري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيدة الوزيرة، تشكل السدود دعامة أساسية لسلتنمية االقتصادية 
ملاء ابواإلجتماعية والبيئية من حيث تزويد الساكنة اجملاورة 

الشروب، وسقي األراضي الفالحية واستغالل املنتوج السياحي 
وغريها، هي األهداف ذات البعد التنموي. غري أن هذه األهداف 
تبقى بعيدة املنال يف غياب إجراءات مواكبة كما هو الشأن 
ابلنسبة لسد الوحدة. فما هي التدابري املتخذة لتمكني الساكنة 

فادة من هذه الثروة املائية مبا ينعكس اجملاورة لسلسدود من اإلست
 .إجيابيا عسلى وضعيتها االقتصادية واالجتماعية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة

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

رطت لسدود الكربى ملا أجنزت أو اخنشكرا النائب احملرتم، ابلفعل ا
البالد ابخلصوص فهاد سياسة السدود الكربى، كان اهلدف 
األساسي هو الوصول إىل مسليون هكتار من املساحات املسقية، 
وتقوية وأتمني التزويد ابملدن الكربى، هذا هو كان اهلدف األول 
من سياسة السدود، عالش؟ ألن كانت املناطق احمليطة هبذه 

ود أو اجلماعات احمليطة ابلسدود، كانت تعتمد عسلى السد
منظومات مائية حمسليا، يعين كان فيها اخلري وكانت املوارد املالية 

املائية احملسلية كافية ابش تسد احلاجيات دايل املناطق، ابخلصوص 
 .اجلماعات احمليطة هباد السدود

الستنزاف االتقسلبات املناخية بفعل  اآلن أصبح ظروف أخرى بفعل
السلي عرفاتو بعض الفرشات املائية، كان من الالزم يعين التوجه 
ابألساس إىل هاد السدود الكربى من أجل ربط هاد املناطق 
احمليطة ابلسدود، لسلي يف الواقع وابلرغم من الكسلفة يعين دايل هاد 
املشاريع هادي واملردودية يعين هناك مشاريع طموحة من أجل 

اجملاورة لسلسدود الكربى وعسلى رأسها سد ربط كل اجلماعات 
الوحدة، انطالقا من قنوات جهوية ابش ما نبقاوش فقط عرضة 
أو معرضني هلاد التقسلبات املناخية وتكون عندان إمدادات بشكل 
دائم ومستمر بكل اجلماعات احمليطة هبذه السدود، شكرا لكم 

 .السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب شكرا، تعقيب

 :املفضل الطاهري النائب السيد

السيدة الوزيرة، عالش ما اختدتوش اإلجراءات املصاحبة يف الوقت 
املناسب ابش يتم استغالل السد لتنمية املنطقة؟ عالش ما 
نفدتوش تعسليمات صاحب اجلاللة وخسليتو السكان اجملاورين لسلسد  

اعة السلي مج 81كيموتوا ابلعطش، كما يف اجلماعات حوايل 
انقصة من املا، أما فيما خيص اإلجراءات السلي تكسلمتو عسليها 
السيد وزيرة فهي تؤكد غياب اإلرادة احلكومية لرفع اإلقصاء 
والتهميش والظسلم عسلى املنطقة خاصة وأن هذه املعسلمة املائية الثانية 
يف إفريقيا كسلفت أموال طائسلة من خزينة الدولة من أجل جتميع 

 ...والوداين بدل أن يكونماء األمطار 
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ رد السيدة...ال تعقيب إضايف 
 .تفضل السيد النائب الفريق احلركي، الصوت، تعقيب إضايف

 :النائب السيد حممد حلموش

شكرا السيدة الوزيرة، عّبارة يف سد حممد بن عبد هللا يف سال هاذ 
ماليني درهم إال  91كانت التكسلفة دايهلا يفوق العّبارة السلي هي  

 واابش غادي تدير  اسنني ألنكم التزمتو  7أنه واقفة هذه مدة دايل 
le quai  طن 911إىل حد الساعة جبتو واحد... 

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيدة الوزيرة عسلى التعقيبات

السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة 
 :واملعادن واملاء والبيئة املكلفة ابملاء

فيما خيص تزويد بعض اجلماعات احمليطة بسد الوحدة أبن 
املشكل أصبح يف طريقه إىل احلل، وكتعرفوا السيد النائب احملرتم 
أبنه القرية اآلن أصبحت مزودة انطالقا من سد الوحدة يف انتظار 

 1ا زان أيضاستكمال ابقي اجلماعات إبقسليم اتوانت، إقسليم و 
داجلماعات غتشمسلها ابخلصوص كيما تكسلمت اآلن، القنوات 

 4اآلن يف املراحل األخرية دايهلا هاد يف الوضع ابإلضافة إىل 
مجاعات ابخلصوص إبقسليم شيشاوة السلي كامسلة غتزود انطالقا من 

 .سد الوحدة

 :السيد رئيس اجللسة

سلسة جلشكرا السيدة الوزيرة، وأشكرك عسلى مسامهتك يف هذه ا
ومنر إىل قطاع إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة 

لفريق السيدات السادة النواب من  1املدينة، مرحبا بسؤال رقم 
 .فريق األصالة املعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عزيز اللبار

إذن هذا السؤال حول نتائج تفعيل التوجيهات املرتبطة بسياسة 
أول مناظرة وطنية لسياسة  8198ابلتايل انعقدت سنة  املدينة،

 11بثقت عنها جمموعة من التوجيهات ومت حتديد ناملدينة واليت ا
مشروعا آخر قيد  71منها مت التعاقد بشأهنا و 48مشروع قانون 

الدراسة ولقد بسلغت مسامهة وزارة السكىن وسياسة املدينة لتحقيق 
ف صرفت هاته املاليري؟ من مسليار درهم، فكي 99هذه املشاريع 

جهة وما هي النتائج اليت مت حتقيقها يف هذا اإلطار؟ من جهة 
 .أخرى، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيد الوزير، تفضل

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

 ئيس،السيد الر 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 8198السيد النائب، ابلفعل هللا انطسلقت سياسة املدينة يف 
واهلدف من هاد السياسة هي معاجلة واحد العدد دايل 
اإلشكاالت، مرتبطة ابلعجز ومظاهر اهلشاشة املوجودة يف واحد 

 911مت التوقيع عسلى  8198العدد دايل املدن وابلفعل منذ 
 94مسليار درهم،  14اتفاقية لسياسة املدينة بكسلفة إمجالية دايل 

مسليار هي املسامهة دايل دايل الوزارة، ومهت هاذ اإلتفاقيات تقريبا 
مجيع اجلهات بل مجيع األقاليم، واحد العدد احلواضر، وعدد  
كذلك دايل املراكز الصاعدة كان حقيقة دينامية حقيقية، عسلى 

 1اتفاقية بكسلفة إمجالية دايل  48يد األحياء كان هناك صع
اتفاقية  14داملسليار الدراهم، عسلى مستوى املدن واملدن اجلديدة 

داملالير املسامهة دايل الوزارة،  5مسليار،  71بكسلفة إمجالية دايل 
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مث كذلك عسلى مستوى املراكز الصاعدة، يالحظو اجلميع واحد 
وجودة مسلموسة عسلى أرض الواقع، العدد اإلجنازات املوجودة، م

هذا مع العسلم أن هاذ السياسة داملدينة خاصنا نطوروها يف املقاربة 
دايلنا ويف الطريقة املعاجلة دايلنا نطوروها بواحد املعاجلة دايل 
تصحيحية لتدارك واحد العدد دايل اإلختالالت..، واحد املقاربة 

سياسة  تكون حقيقةمشولية تنموية أكثر استدامة، أكثر إدماجية و 
املدينة جمال دايل اإللتقائية دايل السياسات العمومية يف خمتسلف 

 .اجملاالت

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لسلسيد الوزير، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عزيز اللبار

عسلى جوابكم، جواب لألسف كالسيكي كجميع اجلهات، ..
ذ اجلهات عامل مع هافكيف مت اإلنتاج بطرق؟ كيف مت يعين الت

أو األسبقية؟ اثنيا عسلى املستوى العمراين إن ضعف احلكامة اليت 
تتجسلى غالبا يف سوء التدبري، وقسلة التخطيط وعدم تطور مشويل 
إلشكالية املدينة، فالبد من إعادة النظر يف القرى وضواحي املدن 
لتفادي اهلجرة. اإلحصائيات السيد الوزير يف هذا الصدد حلد 

 911.111أسرة ال زالت تقطن مبساكن عشوائية، و 741ن اآل
تقطن بدور الصفيح، هنا  841.111مبساكن آيسلة لسلسقوط، و

بعض اإلقرتاحات واملشكل السلي احلكومة هي مسؤولة عسليها يف 
إطار السكن اإلقتصادي، يعين كتحسب ابألجزاء املشرتكة، فالبد 

ادة ط اإلستفمن إعادة النظر يف سقف املساحات الشقة املشرو 
مرت واملتمثل يف املساحة اخلاصة،  911إىل  71من الدعم من 

الشقة زائد اجلزء املخصص لكل شقة من األجزاء املشرتكة أي 
 911أو  71مرتو، السيد الوزير كانت من قبل  11أقل من 

 ..مرتو ابش تعطيو أمهية

 

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد إضايف اشكرا، هل من تعقيب إضايف؟ ما كاينش تعقيب 
النائب، ما كاينش تعقيب إضايف، منر إىل السؤال املوايل، السؤال 
املوايل، السيد النائب، إن شاء هللا، طيب السؤال املوايل لفريق 

 .العدالة والتنمية، تفضسلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة عائشة إيدبوش

 شكرا السيد الرئيس،

اكن ميع تعج بالدان بعدد كبري من املسالسيد الوزير، كما يعسلم اجل
اليت مت بناؤها بدون ترخيص من السسلطات املعنية، وأمام ضبابية 
وضعية هذه الوضعية القانونية، ويف ظل تنامي ظاهرة البناء الغري 
القانوين. فإننا نسائسلكم السيد الوزير احملرتم، ما هي التدابري اليت 

مبا  اكن الغري املرخصةستتخذها وزارتكم لتسوية وضعية املس
يتماشى مع مقتضيات القانون وما يضمن احلق الدستوري يف 

 .السكن؟ شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .طيب جواب السيدة الوزيرة

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

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، متافقة معكم السيدة النائبة احملرتمة، 
ديد الغري املرخصة تشوه املشهد العمراين يف الع املساكن والبناايت

من املدن املغربية، ولكن لسلحد من هذه الظاهرة جا القانون 
 السلي كينص عسلى املراقبة وزجر املخالفات يف جمال 11.98

التعمري والبناء وهاد القانون تينص عسلى إحداث رخصة تسوية 
البناايت الغري القانونية وحيث أنه جيوز لرئيس اجملسلس اجلماعي 
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تسسليم رخصة تسوية البناايت الغري قانونية بناءا عسلى طسلب املعين 
ابألمر طبعا وبعد موافقة الوكالة احلضرية، وبتنسيق مع وزارة 

د هلل كنتوفروا عسلى مشروع مرسوم السلي كيحدالداخسلية اليوم احلمد 
إجراءات وكيفية منح هاد الرخصة وهاد املشروع دايل املرسوم راه 
هو يف األمانة العامة داحلكومة غادي يتربمج إن شاء هللا يف أقرب 
جمسلس حكومي لسلمصادقة عسليه والنشر دايلوا إن شاء هللا يف اجلريدة 

 .الرمسية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل

 :النائب السيد عزيز بنرباهيم

شكرا السيدة كاتبة الدولة، البد من اإلشارة إىل التأخري الكبري يف 
إصدار واثئق التعمري خاصة ابملناطق اجملاورة لسلمدن الكربى 
وإضافة لسلتواطؤات دايل املفسدين السلي شجعات ظاهرة التجزيء 

ائي، مرة أخرى البد من اإلشارة إىل التأخر السري والبناء العشو 
 11.98الكبري السلي عرفاتوا النصوص التنظيمية املتعسلقة ابلقانون 

وعسلى رأسها التحديد دايل ختويل الصفة دايل ضابط الشرطة 
القضائية لسلمراقبني التابعني لسلوايل والعامل واإلدارة وهذا مشكل  

راقبة. ادييت هاد املكبري ابألساس دايل الزجر هو بعدا تكون تق
ذا اليوم عمسليا وواقعيا السلي كيقوم هباد املراقبة فقط السسلطة احملسلية وه

يف احلقيقة أساء إىل هاد القانون ورمبا أدى إىل عكس دايل النتائج 
دايلوا وزاد يف االستفحال دايل الظاهرة دايل البناء الغري القانوين 

 .والعشوائي

كما أشرمت وهادي   11.98قانون أخريا، والبد أيضا يف إطار ال
بشرى لنا أنه خيرج هاد النص التنظيمي املتعسلق ابلتسوية إال أنه  

داحلوايج يراعي اجلمالية  4كنشريوا أبنه خصوا يراعي واحد 
دالفضاء، يراعي السالمة دايل املواطنني ويراعي دايل تنمية 

ة أو ياملداخيل دايل اجلماعات واملسائل املتعسلقة ابملداخيل الذات
 .الضرائب املخولة لفائدهتا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ رد السيدة الوزيرة

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

ة دايل متافقني مجيع أبن املعاجلشكرا السيد النائب احملرتم، احنا 
اإلشكالية دايل املساكن والبناايت الغري القانونية تقتضي واحد 
 املقاربة استباقية أساسها التنسيق واإللتقائية، وهاد املقاربة البد ما

اء تظافر فيها جهود اجلميع وتعبئة خمتسلف املتدخسلني يف جمال البن
دين، فيما سلية واجملتمع املوالتعمري وخاصة املنتخبني، السسلطة احمل

خيص واثئق التعمري هي املسطرة طويسلة ألن وثيقة التعمري خصها 
تكون مضبوطة ومطابقة لسلقانون ومتطسلبات الساكنة واجملاالت يف 
اجلماعات الرتابية وهذه الواثئق اليوم كنشتغسلوا ابش تكون املقاربة 

اإللكرتونية  ةالالمادية يعين واثئق التعمري غتكون كسلها يف البواب
وميكن التفاعل معها ابملباشر وفيما خيص كذلك حىت رخص البناء 
غادي تكون ابملقاربة الال مادية وابلطريقة دايل املعسلوماتية 
واإللكرتونية، فيما خيص بعض احلاالت خاصة يف العامل القروي 

 ..اليوم كنشتغسلوا عسلى حتديد الدواوير

 :السيد رئيس اجللسة

وزيرة، ومنر لسلسؤال املوايل لسلسيدات والسادة النواب شكرا السيدة ال
 .فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد زكراين

 شكرا السيد الرئيس،

 عن دور الوكاالت احلضرية ومدى نسائسلكم السيد الوزير احملرتم،
مراقبتكم ملهامها، وجدية تعامسلكم مع شكاايت املواطنني ضدها، 
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النقص احلاصل يف عدد الوكاالت ومالءمتها مع التقسيم  وعن
 .اجلهوي اجلديد؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

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

ابلنسبة لسلوكاالت احلضرية، ابلتأكيد هناك هامش لتجويد األداء  
ابلعمل دايهلا. ولكن البد  واالرتقاءدايهلا واخلدمات دايهلا، 

التأكيد وهذا راه موجود يف التقرير دايل جمسلس احلساابت السلي 
، الوكاالت احلضرية اليوم كتسلعب دور أساسي 8191صدر يف 

احد ري وكذلك يف جمال احلد من و يف العمسلية دايل التخطيط احلض
 .العدد دايل التجاوزات واملخالفات يف جمال التعمري

تنبغي أنكد عسلى أن مثال فيما خيص التصاميم دايل التهيئة،       
عندو دور أساسي لسلتحكم يف احلركة التعمريية والعمرانية يف إطار 
واحد املقاربة تشاورية دايل الشراكة. التوجه السلي كيشتغسلو عسليه 
الوكاالت احلضرية هو أهنم يراعيو أساسا املصسلحة العامة، ايخذو 

ي عض التضارب دايل املصاحل احملسلية السلمسافة ويرتفعو عسلى ب
بقاو مرتبطة هباد العمسلية دايل التهيئة والتحضري تصاميم التهيئة، وي

مسلتزمني ابحرتام الضوابط القانونية والعمرانية. ولكن حنا مأكدين 
أبن خص تطوير نظام التخطيط احلضري ونشتغل عسلى ذلك حنو 

ر ليونة لنا تكون أكثاملزيد من السليونة، وحىت واثئق التعمري داي
 ..وأكثر

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد حممد زكراين

كنت كنتظر شي جواب آخر السيد الوزير  شكرا السيد الوزير،
احملرتم، الحقاش أان طرحت السؤال داييل ذاكرت عسلى املشاكل 

فو مع الوكاالت احلضرية، كيفما كتعر السلي كيعانيو منها الساكنة 
املتعسلق إبحداث الوكاالت  9114السيد الوزير، الظهري دايل 

كربى   االختصاصاتدايل  99دارت واحد  4احلضرية، املادة 
لسلوكاالت احلضرية، وما كاينش الوقت ابش نذكر االختصاصات  

ر وإعداد الرتاب الوطين إىل آخره، غنذك اسرتاتيجياتكسلها، وضع 
 :دايل االختصاصات 8غري 

االختصاص األول دايل تصميم التهيئة السلي جا عسلى لسانكم       
دااب، واش تصميم التهيئة السيد الوزير، السلي مكسلفة به الوكالة 

سنني واش هذا ابقي تصميم هتيئة؟  91سنني،  1احلضرية كيبقى 
سنني، ما   91يف عامني، حىت كنوليو يف تصميم التهيئة كيدار 

كنبقاوش نعرفو امشن تصميم واش القدمي وال اجلديد ابش خندمو، 
قت، الو  لضيق النقطة؛ل الوكالة السلي عارفة هاد وهذا الدور داي

، إبداء الرأي املسلزم 4هي كتذكرها املادة  النقطة الثانية السلي حىت
آخره، والسيد  ت والبناء إىللسلوكالة مجيع املشاريع املتعسلقة ابلتجزائ

وطسلبو  le guichet unique وزير، بغيتكم دااب تشوفو داك
إحصاءات من الوكاالت أبن ما بقاتش شهر إلزامية يف القانون  

أشهر وهو كيدور.   1أشهر، املسلف كيبقى  1كاينة دااب حىت 
كنتساءل هاد العمال السلي ابخلارج منني يبغيو يدخسلو عندان ابش 

اوبوهم، والتقسيم دايل الوكاالت اإلقسليم دايل خريبكة غاديني جن
 ...وحنا كنتسناو يف الوكالة دااب راه 8115
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ منر     
إذن إىل السؤال املوايل، لسلسيدات والسادة النواب من فريق العدالة 

 .النائبوالتنمية، تفضل السيد 

 :النائب السيد حممد احلفياين

 .بسم الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

مرت اليوم مخس سنوات عسلى صدور مرسوم  السيد الوزير احملرتم،
الضابطة العامة لسلبناء املنظم لسلشباك الوحيد لسلتعمري، فهو إجراء 
مهم، لكن السيد الوزير، يصطدم بعدة إكراهات تكاد تفرغه من 
حمتواه. لذا نسائسلكم السيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات اليت 

 .ستقومون هبا من أجل التغسلب عسلى هذه اإلكراهات؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

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

، والسلي أسس 8194ء العام السلي خرج إذن يف سنة ضابط البنا
هلاد الشباك الوحيد، وضبط املسطرة ما بني املشاريع الكربى 
واملشاريع الصغرى، كان عندو واحد العدد دايل األهداف: توحيد 
املساطر املعمول هبا، الرتسيخ الفعسلي ملهام واختصاصات 

جال احملددة آلاجلماعات الرتابية يف هاد امليدان، ضبط وتقسليص ا
لكل مرحسلة إىل غري ذلك. ويف حد ذاته هاد الضابط مكن أبن 

 "Doing Businuess" املغرب تقدم كثري مثال يف ترتيب
فيما خيص هاد القضية دايل رخص البناء واالذن السلي تتعسلق 
ابملسألة دايل التعمري. إال أن ابلتأكيد خصنا نتبعو ويكون واحد 

جتويد لة، وابلتأكيد هناك جمال لتحسني و التقييم مستمر هلاد املسأ
حلقيقة الشفافية أكرب، اإلنصاف يف التعامل مع خمتسلف  اخلدمات

املسلفات وابلتأكيد التدبري الالمادي هلاد املسألة، غادي ميكنا 
 .نتقدموا عسلى املدى القريب يف هاد اجملال

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب تفضل

 :حممد ادعمارالنائب السيد 

شكرا السيد الوزير، فعال هاد الضابط العام لبناء مكسب وحقق 
لبالدان التقدم يف نقاط حتسني مناخ األعمال خاصة عسلى مستوى 
الدار البيضاء السلي مشات إىل أبعد حد يف هاد الشباك الوحيد 
ووصالت لسلمستوى دايل التدبري الالمادي، ولكن السيد الوزير 

السلي ميكن إيال عمسلتوا عسلى التجاوز دايهلا نقربوا هناك إشكاالت 
اتألسابيع السلي حمددى يف اآلجال اتلرتخيص، والسلي منها  8لداك 

العدد دايل الواثئق املطسلوبة يف الشباك الوحيد السلي تصل أحياان 
وثيقة، القرار السلي صدرتوه مع وزير الداخسلية خاص  91إىل 

السلي كتنص ابلسلي  98ملادة املراجعة دايلوا، املسألة الثانية ا
املخاطب احلصري لصحاب املسلفات هو الشباك الوحيد برتك 
احملاضر مفتوحة رجعنا املربع ما قبل الشباك خاص استدراك هاد 

خاص التنزيل  45الثغرة فهاد املرسوم، اثلثا السيد الرئيس؛ املادة 
د يدايهلا إبصدار قرار أ السيد الوزير قرار مشرتك بينكم وبني الس

وزير الداخسلية، املادة كذلك السلي كتهدر عسلى املرجعية القانونية 
املتعددة خاص واحد اإلستدراك السلي كينص يف هاد املرسوم ابلسلي 
مجيع املذكرات والدورايت السابقة هلاد املرسوم تعترب مسلغية كاين 
حاال بعض األطراف يف الشباك الوحيد السلي كريجعوا لسلمراسيم 

 .يونيو 87م كمرسو   9111دايل 
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير فيما 
 .تبقى من الوقت

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

هاد الطبيب مت استصداره بعد واحد العمسلية دايل املشاورة عميقة، 
ما زال مجيع املضمون دايلوا ما تفعل، مثال التدبري الالمادي 
خاصنا نتقدموا فيه، وبطبيعة احلال خاص واحد املتابعة وواحد 

يد التقييم مستمر هتاد املسألة، وبطبيعة احلال اجملال مفتوح إىل جتو 
 ، حقيقية املسألة السلي حنااالجتاهيف هاد  اخلدمات، ونشتغل

وتنشتاغسلوا عسليها ذلك، كثري الكالم عسلى مثال اآلجال، احنا اآلن  
حناولوا  ابش التعثراتكندرسوا هاد اآلجال تنشوفوا فاين كاين 

نتجاوزوا واحد العدد داملشاكل، ولكن يف حد ذاتوا هاد الضابط 
تقدم كبري ابلنسبة لتدبري واحد العدد دايل الطسلبات وابجملال 

 ..التجويد بطبيعة احلال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر لسلسؤال املوايل فريق التجمع الدستوري، 
 .السيد النائب تفضل

 :السيد عبد احلق مهذب النائب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، نسائسلكم حول املعايري املعايري املعتمدة ملنح 
 .رخص البناء يف الوسط القروي؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جواب السيدة الوزيرة

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

شكرا السيد النائب احملرتم، نقر اليوم أبن العامل القروي مل حيظى 
بقانون خاص بسهوله وهضابه وجباله يف ميدان التعمري، لكن 
هناك هاد املعايري بعض املعايري السلي اهلدف منها آشنو هو؟ هي 

دايل واثئق التعمري، اهلدف الثاين هو بناء سكن   االحرتامأوال 
كيضمن السالمة دايل الساكنة من خالل توفري كافة الضماانت 

من املرسوم التطبيقي دايل القانون  44التقنية، ولسلتذكري فإن املادة 
حدد شروط احلصول عسلى الرخصة يف البناء ابلعامل  11.98

رض تكون فيها القروي، هاد الشروط شنو هي؟ أوال خاص األ
مرت  111اثنيا، املساحة السلي غتبىن  واحد املساحة دايل كتار،

مرتو،  1.7مربع، والشرط الثالث هو العسلو دايل البناية ما يفوت 
ولكن يف حالة ما يكونش هاد الكتار متوفر، كاين واحد السلجان 

 السلي فيها وزارة الفالحة، وزارة التجهيز، وزارة التعمري االستثناءد 
لسكن وإعداد الرتاب، السلي كتعطي رخص اإلستثناء. إذن هاد وا

القضية دايل املعايري حتددها هذه السلجنة وكيف ذلك إبعداد 
تصاميم البناء الذايت وتصاميم منوذجية، وإعداد تصاميم حتديد 

 .بعض الدواوير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب، تفضل السيد النائب

 :ذبالنائب السيد عبد احلق مه

 شكرا السيدة كاتبة الدولة،

امسح يل نقول ليك السيدة الوزيرة أن السكن ابلعامل القروي أصبح 
 غري ممكن بسبب شروط التعمري الصعبة، واليت تشرتط التوفر عسلى

مساحة هكتار لبناء السكن ابلعامل القروي. هذا الشرط كيقصي 
من ساكنة  %87أغسلبية ساكنة العامل القروي، حيث أن أزيد من 
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 رض هنائيا، وأغسلب ساكنة العامل القرويالعامل القروي ال متسلك األ
متسلك أقل من هكتار، وإقسليم اجلديدة كنموذج وخصوصا مجاعة 
سيدي إمساعيل والدواوير التابعة هلا. وابلتايل هذه الساكنة اليت 
ابلعامل القروي هبذه الشروط قد أصبحت مقصية بشكل مباشر، 

اكل مشوهو ما يدفعها ابهلجرة حنو املدن. وهاد الشي كيخسلف 
متعددة ومتنوعة. لذا نطسلب من احلكومة التدخل بوضع قانون 
التعمري جديد، خاصة ابلعامل القروي كيتناسب مع اخلصوصيات 
دايلو وكرياعي الظروف اإلجتماعية هلذه الساكنة، وشكرا السيدة 

 .الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل األصالة واملعاصرة

 :ب السيد عبد اللطيف وهيبالنائ

 شكرا السيد الرئيس،

جاتين واحد الشكاية السيد الوزير من واحد املواطن قروي بغى 
مرت. كنقسلبو  41يبين دارو، قالك خصك تبعد عسلى الطريق ب 

عسلى الطريق ما لقينا ال تصميم ال حىت شي حاجة. عفاك بنيو 
 .لنا الطريق ابش هداك يبين دارو

 :اجللسةالسيد رئيس 

 . هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل

 :النائب السيد سعيد امنيلي

السيدة الوزيرة، ابلنسبة لسلعامل القروي، أمام تعقيد املساطر اإلدارية 
من احلصول عسلى رخص البناء، كتسامهو يف اهلجرة من العامل 
القروي إىل املدن، خاصة كما سبق السيد النائب ابلنسبة 

ا الساكنة ما كيتوفروش عسلى هاد املساحة، كم لسلهكتار، أنه غالبية
 وإن توفروا، ما كيتوفروش عسلى الرسوم العقارية والعقود العرفية اليت

تتبث ذلك، احلمد هلل ابلنسبة لنا يف العروبية كنولدو بزاف 
 ..واإلراثة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ رد السيدة الوزيرة تفضسلي

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

ي  شكرا لسلسيدين النائبني احملرتمني، هي فعال البناء يف العامل القرو 
كيحتاج واحد املقاربة خاصة، وهاد املقاربة اخلاصة هي السلي 

، ألن اإلستثناء يعين له خولت ابش يكونو جلان اإلستثناء
خصوصية حمسلية، وابلتايل هاد السلجنة دايل اإلستثناء كتخرج لعني 

، إن مل يكن % 17املكان وكدير معاينة. ويف غالبية األحيان ف 
أكثر، كتكون الطسلبات ابإلجياب، كاين بعض احلاالت السلي  
كتعثرعسليها ابش تعطيها الرخصة هاد السلجنة دايل االستثناء، 

اد الشي كسلو حفاظا عسلى البناء املتشتت، ما ميكن نبقاو  ولكن ه
كنبنبو متشتيتني وهاد املد احلضري، ألن أوال كيصعاب عسلينا ابش 
نعطيوهم التجهيزات األساسية ومنها الطريق السيد النائب احملرتم، 
ما ميكنش كل دار نديو هلا طريق، خاص واحد التكتالت سكنية 

إذن  واملدرسة واملستوصف إىل آخره، ابش نوفرو فيها املاء والضوء
 ..هاد التكتالت السكنية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، ومنر إىل السؤال املوايل لسلسيدات والسادة 
النواب من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد احلسني بوزحاي

 السيد الرئيس،
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 ر،السيد الوزي

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 املمسلكة تعاين من غياب التأهيل احلضري ال زالت بعض األقاليم
ا من أجل حتقيق التنمية البشرية واإلنصاف اجملايل اليت تضطسلع إليه

الساكنة كما هو الشأن ابلنسبة إلقسليم طاطا فما هي اإلجراءات 
إقسليم طاطا كاملتخذة لسلتعجيل ابلتأهيل احلضري هلذه األقاليم  

 .منوذجا؟ وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل

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

ميكن يل نقول لكم السيد النائب أن يف األسابيع األخرية ويف 
ة خرية، إقسليم طاطا عطيناه واحد العنايالشهور األخرية القسليسلة األ

خاصة ألن اعتربانه حقيقة منوذج ملا ينبغي أن جنتهد لكي نتغسلب 
عسلى واحد العدد املظاهر دايل اإلقصاء والتهميش وعدد 
االجتماعات عسلى الصعيد احملسلي وعسلى الصعيد املركزي فيما خيص 

تفاقية إلإقسليم طاطا واستقبل الرؤساء دايل اجلماعات، صد واحد ا
يف طور املصادقة وواحد العدد دايل العراقيل حاولنا نتجاوزوها، 
واآلن احنا بصدد واحد الربانمج متكامل فيما خيص طاطا لسلتأهيل 

دايل طاطا دايل فم احلسن، فم  4احلضري تيهم البسلدايت ب 
وأقا إذن نشتغل ومتافق أن ابلفعل خاص واحد اإلجتهاد  زكيد

 .ناطق أخرى طبيعة احلال، شكراخاص فيما خيص طاطا وم

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 

 :النائب السيد احلسني بوزحاي

أشكركم السيد الوزير عسلى اجملهودات اليت تقومون هبا من أجل 
التأهيل احلضري، كما نطسلب منكم العناية أكثر ابملناطق النائية 

منكم السيدة خاصة منها احلدودية كإقسليم طاطا، كما نطسلب 
 الوزيرة التسريع بتوقيع اتفاقية شراكة يف إطار سياسة املدينة السلي

قسلتوا عسليها دااب السلي بغيت ابش نقوليك السيد الوزير أبن راحنا 
وهاد االتفاقية شراكة كتدور حتيدات فيها وزارة  8194تقريبا من 

دير كالشبيبة والرايضة ووكالة اجلنوب واملسائل راه الناس واقفة ما  
والو، رؤساء اجلماعات دايل املناطق احلضرية السيد الوزير راه هللا 
غالب ما كاين شي، كنتمناوا منكم ابش تسرعوا لنا هاد اإلتفاقية 
شراكة ابش خترج لسلوجود ألن مازال كيتسننا مازال مقابسلة أخرى 
اثين مع وزارة الداخسلية والناس دااب دايل هاد اجلماعات احلضرية 

واحنا كنكذبوا عسلى هاد الناس هادو تنقول هلم  8194راه من 
سياسة املدينة غتخرج هاد العام غتخرج العام اجلاي هذه راه ما 

 اتبقى عندان مازال شي وجه مع املواطنني دايل هاد اجلماع
 . هادوا، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضايف آخر؟ إذن نشكر
 7د الثواين إذن نشكر السيد الوزير يف  7السيد الوزير بقات 

 .ثواين تفضل

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

إذن متافقني أبن خصنا نشتغسلوا وحقيقة عارفني أبن انتظارات  
ب  يف القريكبرية ومن الضروري تكون شي حاجة إن شاء هللا

 ..العاجل يف
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير والسيدة الوزيرة، ومنر إىل قطاع النقل مرحبا 
السيد الوزير بسؤال أول لفريق العدالة والتنمية، تفضسلي السيدة 

 .النائبة

 :النائبة السيدة عزوها العراك

ية يف معاانة والنائالسيد الوزير، املواطن ابلبادية واملناطق اجلبسلية 
ريق العدالة جل بفمستمرة فباإلضافة إىل الرصيد الطرقي اهلش نس

ة غياب النقل املقنن واملنظم وهو ما يفتح الباب لسلنقل يموالتن
السري، ما هي جمهودات احلكومة من أجل تنظيم وتقنني النقل 

 ابجملال القروي يف أسرع اآلجال؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .لوزيراجلواب السيد ا

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

احلالية  تعسلمني أنه احلكومة السابقة واحلكومة ةالسيدة النائبة احملرتم
اشتغسلت عسلى هذا املوضوع دايل التنمية القروية بعمومها وأساسا 
النقل يف العامل القروي من خالل حماولة إخراج كل ما هو سري 
إىل العسلن، وذلك من خالل تبسيط املسطرة دايل النقل ابلعامل 

فقط بدفرت  تزامااللالقروي النقل املزدوج وذلك من خالل 
التحمالت وهاد دفرت التحمالت تيعطي اإلمكانية عسلى أنه تكون 
هناك رخص مؤقتة إىل حني أن متر املسلف ابلسلجنة الوطنية، وابلتايل 
حنن نشتغل مع مجيع األقاليم من خالل الدراسة دايل القرب السلي 

 االحتياجات، اليوم دراسة السلي هي جاهزة السلي حمددة 75فيها 
يع األقاليم عسلى أساس أنه ابلفعل هاد اجملال يكون جمال دايل مج
 ابش مجيع كل من يريد أن يستثمر يف اجملال لالستثمارمفتوح 

 .دايل النقل املزدوج إبمكانه ذلك يف أقرب وقت، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا تعقيب، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمساء الناصفي

 احملرتم، ال يسعنا إال أن ننوه ابجملهودات املقدرة اليتالسيد الوزير 
تبذهلا وزارتكم يف سبيل النهوض بقطاع النقل عموما ولكن البد 
اإلشارة إىل أن ما يسمى ابلنقل السري يقوم خبدمات جسليسلة 
لسلمواطنني ابلعامل القروي لفك عزلتهم وسد حاجياهتم اليومية 

ه أييت هذا النشاط عسلى عالتواملومسية من هذه اخلدمة احليوية و
كبري يرتكه ضعف النقل العمومي وهشاشة البنيات  لسد فراغ

 وصول أصحاب سيارة األجرة والنقل التحتية الطرقية، مما جيعل
املزدوج هلذه املناطق مهمة صعبة وحمفوفة مبخاطر، أضف إىل ذلك 
عدم التناسب وتكسلفة النقل مع القدرة الشرائية لسلمواطنني نظرا 

رتفاع التسعرية املعتمدة، واليت يربرها مهنيو القطاع ابرتفاع ال
التكاليف مما يساهم يف تنامي حسلول بديسلة تفتقر إىل أدىن شروط 
اجلودة والسالمة لربط الساكنة مبصاحلها اليومية، فبالرغم من 
مساعي احلكومة لتوفري بدائل إلجياد احلسلول هلذه اإلشكاالت لعل 

تحمالت الذي وضع مرتني ومت فيها إشراك أبرزها إخراج دفرت ال
الفاعسلني يف القطاع، إال أن بداية تطبيقه أابنت عن نواقص وجب 
تداركها وخاصة يف بعض املناط ألقاليم مثل إقسليم اترودانت يضم 

منها قروي وجبسلي، ويف هذا اإلطار نرصد  %51مجاعة  11
 نيجمموعة من اإلشكاالت أوال استمرار تداخل االختصاصات ب

وزارتكم ووزارة الداخسلية فيما خيص النقل املزدوج استمرار الصراع 
بني أصحاب النقل املزدوج وأصحاب الطاكسيات وأصحاب 
النقل السري غياب تصور واضح ابلنسبة ملشكل النقل السري، 
تضارب بني الر خص القدمية رخص جديدة مما يشكل عدم 

يد الوزير يكم الستكافؤ الفرص بني أرابب النقل، كما نقرتح عسل
 .إعادة النظر يف دفرت التحمالت ابألخذ بعني االعتبار
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضايف آخر؟ الفريق 
 .اإلستقاليل تعقيب إضايف تفضل

 :النائب السيد حممد احلافظ

 السيد الوزير، بغينا نعرفو أبن هاد الناس السلي تيديرو النقل السري
راه تيقدمو واحد اخلدمة مثالية لبعض الفئات السكنية السلي يف 
العامل القروي، بغينا هاذ الناس يولّيو قانونيني وما يبقاوش عرضة 

 .دايل مجيع الوسائل دايل السسلطوية، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيد الوزير عسلى التعقيبات

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

 شكرا السيد الرئيس،

اّل داب ابش نكونو واضحني جمسلس النواب جيب أن يدافع عسلى 
القانون، اليوم النقل السري إن كان هو موجود جيب أن تساعدوان 
ابش نّقسلوه من النقل السري إىل نقل غري سري، اليوم ما كاينش 
شي دفرت حتمالت أبسط مما هو مطروح يف الساحة غادي توفر 

ش احد النوع دايل اجلودة ابواحد العربة بشروط السلي هي فيها و 
هذاك السلي يف العامل القروي ما يكونش عاود حىت هو مكّدس إىل 
آخره، وجي تفضل تنعطيوك الرخصة، يف أول مرة يف اتريخ املمسلكة 
املغربية سيكون هناك دعم منحة السلي لتجديد حظرية دايل النقل 

وعية السلي ناملزدوج يف العامل القروي، نوفر الشروط واليوم اإلضافة ال
غادي تكون هو من خالل القوانني التنظيمية وخاصة القانون 
التنظيمي دايل اجلهات السلي عطى اختصاص ذايت لسلجهات ابش 
تدبر النقل، وحنن يف وزارة النقل اليوم حنن نتحاور مع اإلخوان 
دايل اجلهات وزارة الداخسلية وما كاينش النقل املزدوج ما فيهش 

ل التداخل مع وزارة الداخسلية، ألن النقل تعدد االختصاصات داي
املزدوج واضح راه دايل وزارة دايل النقل ولكن تيكون فيه 
إشكاالت السلي هي مرتبطة بتعدد أمناط دايل النقل والسلي تيجعل 
النقل احلضري وخاصة الطوبيسات السلي كيخرجو لسلمجاالت 

ت بني القروية القريبة، الطاكسيات السلي حىت مها تيستعمسلو اجملاال
قوسني السرية ابش ايخذو عسلى النقل املزدوج وإال اليوم اجلهات 
االختصاص دايهلا أهنا تدبر النقل وحنن مستعدون ابش يكون هذا 
أول اختصاص نفوتوه بني قوسني وال هذاك احلق اليوم واّل دايل 

 ..اجلهات ابش تقوم اجلهات ألن تتعرف الواقع دايهلا

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد الوزير، منر لسلسؤال املوايل لسلسيدات والسادة النواب شكرا ا
 .من فريق التجمع الدستوري تفضل السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى البكوري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت تقومون هبا لدعم تنافسية 
 قطاع النقل؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،

هو النقل فيه عدة أمناط دايل النقل إيال تكسلميت السيد النائب 
 11.91عسلى النقل دايل املسافرين غنقول ليك هو قطاع حمرر 

العقود السلي تيدعموه من دايل الربامج  4، 8114القانون يف 
طرف احلكومة القطاع اخلاص دايل النقل عسلى أساس أهنم يرفعوا 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

27 

من التنافسية ومن التأهيل، اليوم دران يوم دراسي كبري السلي من 
خالله خرجنا ابخلالصات دايل النقائص السلي عندان، اليوم كاين 
عقد برانمج جديد يف اجملال دايل قطاع نقل البضائع، عسلى أساس 
أننا نزيدوا ندعموا هاد التنافسية من خالل عقد برانمج جديد، 
القطاع دايل نقل املسافرين ابلفعل ما زالت فيه بعض اإلرتدادات 
احلقيقية عسلى أساس أنه الفاعسلني املهنيني أو بعضهم مازال ما 
فهتمش عسلى أنه العهد دايل اإلحتكار العهد دايل الكرميات وال 

م  منضي قدما إىل عهد من التنافسية، اليو  خسليناه موراان، وجيب أن
كان عندان ععقد برانمج جاهز ما زالت هناك بعض املؤسسات 
وبعض األشخاص السلي مازال ما ابغيينش ينتاقسلوا إىل الشفافية 
وإىل التنافسية احلقيقية، فاحنا تنديروا جهدان ابش يف أقرب وقت 

 ان معرفممكن خنرجوا هاد العقد برانمج ابش ما تبقاش ما ك
ابلكرميات ومنروا إىل إعالن طسلبات العروض يف كل ما هو مرتبط 

 .ابلنقل دايل املسافرين أيضا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى البكوري

شكرا السيد الوزير احملرتم، تعسلمون جيدا أن قطاع النقل هو قطاع 
مشغل، احلكومة يف برانجمها احلكومي نصت عسلى العديد من 
اإلجراءات لدعم هذا القطاع وجعسله قطاعا يساهم بشكل كبري 
يف حتريك الدورة اإلقتصادية الوطنية، وخاصة يف جمال السياحة 

ت نسبة لسلسيارات واحلافالعرب دعم جتديد النقل العمومي ابل
وكذلك نقل البضائع عرب الطرق، كذلك كما قمتم السيد الوزير 
بدعم السائق املهين وحتسني ظروفه اإلجتماعية، إال أن التنافسية 
بقيت حمدودة جدا حيث جند أن نظام الريع ال زال جامسا عسلى 
القطاع حبيث أنه ابستثناء نشر لوائح املستفيدين من الرخص مل 

رج حلد اآلن أي إجراء لدعم التنافسية وفق مبدأ اإلستحقاق خي

الذي يعزز املبدأ الدستوري املتعسلق بتكافؤ الفرص لكافة املغاربة 
من االستفادة هبذا الرخص عسلى شاكسلة ما قمتم به يف دفرت 

 .التحمالت املتعسلق ابلفحص التقين لسلسيارات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ضايف؟ منر إىل السؤال املوايل األصالة شكرا، هل من تعقيب إ
 .واملعاصرة تفضسلوا تعقيب إضايف

 :النائب السيد جواد دواحي

الكل يستغرب، السيد الوزير، ما قامت به شركة فيتاليس لسلنقل 
احلضري ما بني اجلماعات إبقسليم تطوان وإقسليم الفنيدق ابلزايدة 

 تسلتزم رة مليف التذكرة مبجموعة من اخلطوط، لكن الشركة املذكو 
مبجموعة من املقتضيات الواردة يف عقد االتفاقية وكذلك يف دفرت 
التحمالت ومنها التوقيت الزمين ابحملطات، كامريات املراقبة، 

الولوجيات  gps مكيفات، الويفي، حتديد موقع احلافالت حول
وتعطيل بعض اخلطوط وغريها، فعسليه نطسلب من احلكومة أن 

ة يف ب جيوب املواطنني وخصوصا ابلنسبتتدخل فوراي إبيقاف هن
فصل الصيف والكل يعسلم أبن املواطنني كيمشيوا لسلشواطئ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيد الوزير عسلى التعقيبات اإلضافية والتعقيبات

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

 شكرا السيد الرئيس،

هو اليوم وزارة النقل مستعدة وجاهزة لطسلب إعالن عن خطوط 
لسلمسافرين يف اجلهة الشمالية، احنا جاهزين، مبعىن أنه هاد 
الشفافية السلي تتكسلموا عسليها والتنافسية احنا جاهزين هلا وراه احنا 
أننا ندخسلوا فيها، اجملال دايل النقل احلضري سأبسلغ زميسلي وزير 
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الداخسلية ابملسلتمس دايل السيد النائب ألنه هذا اختصاص اتبع 
 .لسلسيد وزير الداخسلية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، منر لسلسؤال املوايل من الفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد حممد ابركان

 شكرا السيد الرئيس،

لكن بداوا يدخسلوا و  السيد الوزير، السيد الوزير جالية العامل راه
األسطول الوطين ما كاينينش يف مواينء املغرب وخاصة ميناء بين 

 .نصار الناظور؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

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

، لرئيس هو تقوية األسطول البحريهو السؤال السلي عندي السيد ا
أايم كنا  7 أايم وال 4أبشر السيد النائب احملرتم أنه هادي واحد 

يف السلجنة وتكسلمنا إبسهاب عسلى امليناء دايل الناظور وعسلى كيفية 
أننا ابلفعل نيسروا العمسلية دايل بين نصار ودايل الناظور من حيث 

،  النقاش السلي هو مفيدوزارة الداخسلية، وزارة النقل وغريها وكان 
كنأكد لك عسلى أنه مجيع اإلجراءات املرتبطة بتوفري البواخر 
الضرورية سواء ميناء الناظور وال املوانئ األخرى املغربية احلمد هلل 
راحنا جاهزين الستقبال املغاربة دايلنا يف اخلارج بفائض ابلطسلب، 

 .شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب

 :السيد حممد ابركان النائب

ميناء الناظور بين انصار دااب كاين واحد الباخرة مونتيا الناظور، 
أملرياي الناظور، وحدة سات الناظور، ولكن منني كيجيو جالية  8

العامل راه دااب كل شي كيستناهم حىت األبناك إيال ما جابوا الدوفيز 
م أي هحىت الدولة دايلنا بال دوفيز ما تكونش ألن كتشري بي

بواخر دايل  4حاجة من أورواب، ولكن ما وجدهتم إيال كاينة 
 اسبانيا ماشي أورواب فيه غري اسبانيا، دايل إسبانيا كتدير مثن كثر
ه من مسليسلية احملتسلة ابش خيدموا مسليسلية دايهلم ومسليسلة منني كيدوز عسلي

اجلالية كتجي صعبة ألن احلدود ماشي حبال اجلالية السلي كيجيوا 
وانة واخر السلي كيجيوا مليناء الناظور كيطبعوا يف الباخرة والدييف الب

  411يف الباخرة، ألن ابش اجلالية ميشيوا من مسليسلية اخلوزيرات 
كسلم كيجيو عسلى الناظور حىت لسلجهة دايل فاس كسلميم واملنطقة 

كسلم ما خيسلصوا حىت البيياج دايل املرياي   411الشرقية ابش يرحبوا 
 .اخلوزيرات

 :اجللسةئيس السيد ر 

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ هل من 
 .رد عسلى السيد الوزير عسلى التعقيب

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

هو ال ميكن إال أن أعيد التأكيد لسلسيد النائب عسلى أنه اختذت 
واإلجراءات الضرورية لتوفري عرض ابلنسبة  االحتياطاتمجيع 

لسلميناء دايل الناظور السلي هو غادي يكون كايف سواء كان حنو 
إسبانيا وال حنو فرنسا وال حىت حنو إيطاليا. وابلتايل ال داعي 
لسلتخوف من هاد األمر وخاصة أنه السنتني املاضيتني كنا واضعني 

ممكن نوصسلولوا ولكن خالل  واحد السقف دايل العرض السلي كان
السنتني املاضيتني ما وصسلنالوش، وإن كان امليناء دايل الناظور 
تيعرف واحلمد هلل واحد الطفرة وواحد القفزة نوعية يف عدد 
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خالل السنتني املاضيتني وهذا  %81املسافرين السلي تتبسلغ زائد 
ن االسلي تيبني عسلى أنه ابلفعل هاد امليناء بدأ أيخذ حجمه السلي ك

 .عندوا خالل السنوات الصارمة، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، منر لسلسؤال املوايل لفريق األصالة املعاصرة تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد عبد الفتاح العوين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، تعرف الطرق السيارة ببالدان العديد من اخلروقات 
كيتسبب يف وقوع حوادث سري مميتة، لذا السلي البعض دايهلا  

 .نسائسلكم حول تطبيق قانون السري ابلطرق السيارة؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .اجلواب السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،

من السيد النائب أن يفصح ألن حىت يف السؤال ال أان غري نطسلب 
الكتايب جاين سطر ونصف أو خروقات، وتقول اآلن أيضا 
اخلروقات، وقويل شنو هي هاد اخلروقات ابش جناوبك أان ما 
عرفتش شنو يف النية دايلك، وأان لست بعامل لسلغيب ومل أوت 

 .التأويل

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيبنا السيد النائب تفضل

 

 :النائب السيد عبد الفتاح العوين

مزاين غيكون التعقيب السيد الوزير الطرق السيارة مت التشييد 
 لسلحاجيات املتزايدة حلركة املرور، لسلنهوض استجابةدايهلا أساسا 

 ابلتنمية اإلقتصادية السلي كتضمنها هاد البنية الطرقية عرب توفري
مني عسلى أفضل ظروف التنقل لألشخاص والبضائع فضال عن أت

مستوى من السالمة الطرقية، واملشرع قام ابلتعريف والتوضيح 
وتكسلم  14.11دايل الطريق السيار من الطريق العام يف القانون 

منها دخول ومكوت  عسلى احلظر دايل واحد اجملموعة دايل األمور
املركبات يف الشريط املركزي الفاصل بني قارعة الطريق السيار، 

 املعاكس، رجوع املركبات لسلخسلف، االجتاه ورجوع املركبات يف
وكذلك تكسلم عسلى املنع دايل الوقوف والتوقف إال يف حالة 
الضرورة القصوى وهادي كنشوفوها كنشوف مركبات السلي واقفة 

ة وكما منع كذلك املرور عسلى أشرط يف الوسط دايل الطريق السيار
التوقف العاجل وعرض وبيع املواد والبضائع، رعي احليواانت. 

كنعيشو مآسي وحوادث انجتة عن عدم تطبيق   أصبحناولكن 
القانون فهاد األمور هادي ابلطرق السيارة، منها مثال اخلروقات، 
 ومها تنتكسلمو عسلى اخلروقات السلي أصبحت مألوفة، أان متأكد أبن

السيد الوزير، غادي يكون عاش حلظة من هاد السلحظات أال وهي 
التجاوز عرب اليمني انتج عن بعض السائقني السلي كياخذو داك 
املمر األيسر وبواحد السرعة السلي ما كتعداش يف بعض األحيان 

كسلم/ساعة. كذلك عبور الراجسلني، شفنا كيفاش تفاعسلت   911
 مدن واستخالص الغرامات،احلكومة مع ممر الراجسلني ابلنسبة لسل

ولكن ما شفناش العبور دايل يعين التفاعل دايهلا مع عبور الراجسلني 
 ...السلي هو حمظور قانونيا، زد عسلى

 :السيد رئيس اجللسة

 وضوع؟املشكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف يف       
 .رد السيد الوزير تفضل
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جهيز ير التالسيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

ابلفعل أن السيد النائب قدم أفصح عن جزء من اخلروقات         
والسلي ابلفعل هي موجودة، والسلي كما تفضل السيد النائب أيضا 
ووضح عسلى أنه ابلفعل فيها عقوابت السلي هي تكاد متر بعض 

اجلنح، والسلي ابلفعل اليوم الطرق السيارة تعمل األحيان إىل 
جاهدة عسلى أساس أنه كل ما هو مرتبط هباد اخلروقات السلي فيها 

 .نصوص قانونية زجرية تعمل عسلى التطبيق دايل القانون

اليوم نعمل عسلى أننا نوضعو ابلفعل أجهزة دايل املراقبة السلي       
السيارة  هو اتبع لسلطرق تكون أجهزة متنقسلة، وعندان جزء منها السلي

ر، السلي تيقوم ابلعمسلية دايل املراقبة، وتيقوم أيضا ابلعمسلية دايل الزج
 91ونقدر نقول لك عسلى أننا عندان عسلى الصعيد الوطين واحد 

دايل العمسليات اي إما دايل إخراج السيارات السلي تتكون واقفة 
 بطريقة ممنوعة، أو اليت تقوم خبرق من اخلروقات السلي هي

 .تنشوفوها

 الطرق السيارة ستعمل يف املستقبل القريب أيضا عسلى جتهيز      
مجيع اخلطوط الطرقية ابلكامريات دايل املراقبة عسلى أساس أنه 
ابلفعل كل ما ميكن أن يرى عرب الكامريات من خالل املتوقفني 
يف مواقع السلي ما عندمهش احلق يتوقفو فيها إىل آخره، غادي يتم 

 و عسلى أساس اإليقاف دايلو يف املخرج عندالضبط دايل
"péage" مث أيضا اليوم الدرك املسلكي من خالل اإلجراءات ،

اجلديدة املتخذة فهاد اجملال سيعمل عسلى إعادة النظر يف الطريقة 
دايل التدبري دايلو دايل املراقبة عسلى صعيد الطرق السيارة عسلى 

ئيسي دف الر أساس أهنا تكون ابلفعل مراقبة السلي تتبسلغ اهل
والضروري عسلى أساس إزالة كل ما تفضل السيد النائب به من 

 .خروقات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل لسلسيدات السادة النواب من       
 .الفريق احلركي، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد حلموش

 شكرا السيد الرئيس،

لديكم تصور يف تعميم خطوط السكك السيد الوزير، هل 
 .احلديدية عسلى مستوى أقاليم املمسلكة املغربية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

كاينش نقط نظام يف السؤال.   ال، ماجواب السيد الوزير،       
 .تفضسلوا السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،

ابش منشي ابملباشر لسلسيد النائب لسلسؤال دايلو، غنقولو       
أبن عندان بنك دايل املشاريع، ما ندخسلوش يف التفاصيل، بنك 

مسليار درهم  457مشروع، امليزانية  41دايل املشاريع السلي فيه 
خلطاب ا ابش نغطيو املغرب تغطية شامسلة من طنجة إىل الكويرة.

قال عندان حسلم أننا نغطيو  8197املسلكي، دايل املسرية دايل 
السكك احلديدية من طنجة لكويرة عسلى أساس أننا نكونوا معرب 

  un مشروع عندان حمفظة 41من هاد  8141حنو أفريقيا. من 
portefeuille  مشروع يف أفق  41املشاريع دايل   دايل

مسليار درهم  99مسليار درهم دايل اإلستثمار،  871، 8141
مسليار سنواي، إذن كاين واحد جمموعة  99سنواي. ما عندانش هاد 

دايل املواصفات واألولوايت السلي تنشتغسلو عسليها عسلى أساس أننا 
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 حناولو ندخسلو يف شراكات دايل القطاع اخلاص والعام مع اجلهات
 .إىل آخره، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب       

 :النائب السيد حممد حلموش

عين ي جواب متفائل، وحنن عسلى بضعة أشهر من انطالق      
قطار فائق السرعة السلي غادي يربط ما بني طنجة والدار البيضاء، 

ناطق ولو أننا نتمىن حىت يسلعب دروه أن نربط هذا اخلط ابمل
الصحراوية وكذلك إىل إفريقيا إن شاء هللا. ولكن السيد الوزير، 
خصكم تعرفو أبن كاين جمموعة دايل املدن السلي كتعاين، فعسلى 
سبيل املثال مدينة اخلميسات السلي كان فيها القطار هادي ستني 
سنة، واليوم كاين إشكالية حقيقية، ما كاينش جامعات، ما  

شركات كربى، هذا كريجع بنا أن هاد كاينش معامل وال مصانع و 
الطسلبة كيعانيو، لو كان يعين هاد اخلط دايل الشبكة غادي يكون 
يعين الولوج لسلجامعات والدراسات العسليا يعين بتذكرة عادية السلي 

 .غادي ميكن ميشيو ويرجعو يف املساء

وكذلك مبا خيص األمور دايل التشغيل، حىت هي عندان       
أن الفرص السلي غادي ختسلق الشغل ما كاينش إذن إشكالية ما دام 

هنااي غادي يكونوا هاد الناس هادو السلي غيبحثو عن الشغل 
غيمشيو ابش يشتغسلو يف العشية ويرجعو، وهنا غنكونو حىت 
املسألة دايل اهلجرة غادي نكونو نقصنا منها، ألن هناك نوعني 

غرى إىل دينة الصدايل اهلجرة؛ اهلجرة من القرية إىل املدينة ومن امل
 .املدينة الكربى

إذن السيد الوزير، هذا مشكل مطروح يف جمموعة من املدن،       
وعسلى سبيل املثال كاين بوملان، وكاين الفقيه بن صاحل وكاين واحد 

 ...العدد دايل املدن السلي هاد اخلطوط دايل السكك احلديدية

 :السيد رئيس اجللسة

د  يف املوضوع؟ تفضل السيشكرا، هل من تعقيب إضايف      
 .النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

فوقاش السيد الوزير، يوصل الرتان لسلراشيدية وال لزاكورة؟       
ماشي  "TGV" واش ماشي أهم وأعدل من صرف ماليري يف

أهم وأعدل؟ هذا هو السؤال، ومن بعد غتعطيين نقطة نظام عفاك 
 .عدة ماشي لسلوزير من بمن بعد حيث بغيت نطرح سؤال لسلرائس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، رد السيد الوزير، تعقيب إضايف آخر لسلفريق       
 .اإلستقاليل

 :النائب السيد حممد احلافظ

السيد الوزير، بغينا نعرفو عالش هاد القطارات ما بقاوش       
 تيوقفو يف مجيع احملطات دايل القطار، وبغينا نعرفو السياسة دايل

 .تفعيل القطار اجلهوي فني وصل؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير عسلى       
 .التعقيبات

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

 شكرا السيد الرئيس،

ال خيتسلف إثنان يف األمهية التنموية دايل القطار ودايل السكة       
احلديدية عسلى أساس أنه كل ما واحد القرية وواحد املدينة وصسلها 
السكة احلديدية إال ابلفعل هناك تنمية السلي هي اقتصادية 
وإجتماعية وتنمية بشرية يف عمومها، وقسلت أيضا أنه هاد الربانمج 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

32 

يهدف إىل أن يعمم السكة  8141 دايلنا السلي عندان دايل
احلديدية عسلى جمموعة من املدن والقرى املغربية، ولكن وفق 
أولوايت ووفق أجندة السلي هي مرتبطة أساسا ابألولوايت احلكومية 
يف التدبري دايل التنمية الرتابية، ولكن أيضا وفق أولوايت السلي 

 .مرتبطة ابلتمويل

ع جديدة لتمويل املشاري اليوم الوزارة تبحث عسلى طريقة      
السككية ابألساس، سواء من خالل الشراكة بني القطاع اخلاص 
والعام، ولكن أيضا من خالل الشراكات السلي ممكن تكون اليوم 
مع اجلهات يف إطار اختصاصات دايل النقل حىت هي السلي 
عندها، وعسلى داك الشي اليوم ميكن أن نطسلب من اجلهات ابعتبار 

ا اإلختصاص دايل النقل أنه ابلفعل تفكر حىت أهنا يويل عنده
هي مع الوزارة يف الكيفية دايل تكون عندها أولوية جهوية ابش 
الوزارة عند تنزيل خمطط دايل السكك احلديدية متشي مباشرة 
لسلعديد من اجملاالت السلي اجلهة تطالب هبا، التدبري السلي هو يومي 

 ..دايل

 :السيد رئيس اجللسة

سيد الوزير، وشكرا عسلى مسامهتك يف هذه اجلسلسة، شكرا لسل      
السيدات والسادة النواب قبل أن نرفع اجلسلسة ألداء صالة العصر 
توصسلت الرائسة بنص بالغ توضيحي موقع من طرف السيد رئيس 
جمسلس النواب والسيد رئيس جمسلس املستشارين، أطسلب من السيد 

 .أمني اجلسلسة تالوته. تفضل السيد األمني

 :د السالك بولون أمني اجمللسالسي 

 شكرا السيد الرئيس،

 اتبع الربملان املغريب مبجسلسيه، خالل اليومني" :البالغ التوضيحي
املاضيني ما تداولته بعض املواقع اإللكرتونية خبصوص استفادة 
مخسني برملاين من دعوات لسلسفر إىل روسيا من أجل متابعة 
مبارايت هنائيات كأس العامل، وإزاء هذه األخبار العارية من 

يا قاطعا هذه ي نفالصحة، فإن الربملان مبجسلسيه يؤكد ما يسلي: ينف
األخبار، ويؤكد لسلرأي العام الوطين أنه مل يتسلقى أي دعوات من 
اجلامعة املسلكية املغربية لكرة القدم، أو أي جهة أخرى، ويوضح 
أنه مل يستفد أي برملاين أو برملانية من السفر حلضور هنائيات كأس 

 ةالعامل بروسيا عسلى حساب ميزانية الربملان مبجسلسيه، ويدعو كاف
املنابر اإلعالمية إىل حتري الدقة يف مثل هذه األخبار، اليت من 
شأهنا اإلساءة إىل املؤسسة الربملانية، وإىل صورة الرايضة الوطنية 

 .ببالدان

 عبد احلكيم بنشماس            احلبيب املالكي     

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا للسيد األمني،

سنرفع اجلسلسة ألداء صالة  841وتطبيقا ملقتضيات املادة       
العصر، نقطة نظام كل السادة رؤساء الفرق يف اجلسلسة. فسلذلك 

 .أرفع.. طيب تفضسلوا، تفضل نقطة نظام

 :)النائب السيد عمر بالفريج)نقطة نظام

السيد الرئيس، هاد السؤال حول القطار عام ونصف وأان       
عام ونصف وأان  طارحو شفواي، اليوم جات.. ال نقطة نظام..

طارحو ما فهمتش عالش الرائسة ما كتربجمش السؤال السلي طرحتو 
ونفص السؤال تطرح.. هو السؤال واش انتما عندكم مشكل مع 
النقاش الدميقراطي حول ترتيب األولوايت فهاد البالد؟ واش 

 .عندكم مشكل مع هاد الشي؟ جاوبوان عسلى هاد السؤال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، برجمة اجلسلسة تتم وفق مقتضيات النظام       
الداخسلي، ووفق القواعد املتعارف عسليها يف النظام الداخسلي، شكرا 

 .لكم ورفعت اجلسلسة عشر دقائق ألداء صالة العصر
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 :رئيس اجللسة عبد العزيز عماري، السيد

 .بسم الرمحن الرحيم

ة إىل اجلسلسة ابألسئسلة املوجهعسلى بركة هللا نستأنف أشغال       
السيد الوزير املنتدب املكسلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية 
بسؤال أول لسلسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضل السيد النائب لطرح السؤال

 :النائب السيد مسري عبد املوىل

 السيد الرئيس،

يثاق نص الدستور املغريب عسلى مكما تعسلمون السيد الوزير، ي      
املرافق العمومية، ليجيب من جهة عسلى التحدايت اليت تواجه تسلك 

اليت  االختالالتاملرافق حمسليا أو وطنيا، ومن جهة أخرى ليعاجل 
تعيشها. ولذا نسائسلكم السيد الوزير، عن سبب أو أسباب أتخر 

يعين أكثر من سبع سنوات؟  8199خروج وجود هاد امليثاق منذ 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير      

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

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، شكرا عسلى تفضسلكم هباد اجلواب       
شخصيا يصعاب عسليا جناوبك عسلى أسباب التأخر، ألن مسألة 
التأخر فيها نظر، عسلى األقل احلكومة احلالية السلي اياله فاتت 
السنة األوىل بشهرين، صعيب أننا نبداو هنضرو عسلى التأخر. لكن 

دايل الدستور  975ل هذا موضوع آخر، املهم املنطسلق هو الفص
السلي نص عسلى إصدار ميثاق دايل املرافق العمومية، السلي كيحدد 

القواعد دايل احلكامة اجليدة يف التدبري ويف التسيري اإلدارات 
العمومية واجلهات واجلماعات الرتابية وكل األجهزة العمومية 

 .األخرى

احد و كان هناك جمهود يف احلكومة السابقة، السلي خال لنا       
األرضية مهمة السلي كانت جات نتيجة دايل املشاورات، لكن 
احلكومة احلالية السلي جات أيضا بواحد الربانمج وعرضاتو أمام 
هاد اجملسلس املوقر. فتحت مشاورات مع الكثري من القطاعات 
األخرى، واآلن حنا متقدمني جدا فهاد ألن األمر يتعسلق مبيثاق 

 م، وحنا بغينا هاد امليثاق فعالماشي أبي نص أو قانون أو مرسو 
يكون واحد النقسلة نوعية يف تنظيم اإلدارة يف املغرب، لكن أيضا 

 .ابملواطنة واالهتماميف تعزيز حقوق املرتفقني 

نقدر نقول لك حنا متقدمني اآلن جدا غري ضمن واحد       
املشاورة ابش خنرب السيدات والسادة النواب احملرتمني، مع اجملسلس 

 حلقوق اإلنسان ألننا بغينا هاد امليثاق أيضا ما يتحددش الوطين
فقني، صل حقوق املرتؤ عد التدبري اإلداري، أنه يرسخ ويغري قوا

فكان البد انفتحو مع اجملسلس. اآلن امليثاق راه خاص يدخل 
لسلمسطرة دايل اإلنتاج التشريعي أو التنظيمي دايلو، شكرا السيد 

 .النائب احملرتم

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، التعقيب تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد جواد عراقي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ميثاق املرافق العمومية كما تعسلمون هو جاء       
لتفعيل مبدأ ومفهوم كبري جاء به الدستور هو احلكامة اجليدة، 
ويعين اعتربه الدستور أي احلكامة اجليدة، اعتربها مركزا أساسيا 
لتقوية مؤسسات الدولة احلديثة، وصرح أبن احلكامة من األسس 
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ل ستوري لسلممسلكة، وأفردها بباب كاماليت يقوم عسليها النظام الد
هو الباب الثاين عشر، مبعىن أن أمهيتها أمهية قصوى، قد نتفهم 
جزء من جوابكم، ولكن يعين حنن كممارسني لسلرقابة عسلى 

فعال إىل اآلن مل خيرج هذا  8199احلكومة، نالحظ أبنه منذ 
 ىامليثاق إىل الوجود، أي أننا حرمنا بسلدان من االستفادة من جدو 

و أن ما نتمناه اآلن ه هاد املقتضى الدستوري ملدة سبع سنوات
فعال إبخراج هذا امليثاق يف أقرب وقت ممكن، ونعم هو  اتسرعو 

سنني راها  5ليس ميثاق كأي ميثاق، ولكن يبقى ميثاق، يعين 
 ..فيها كثري

 :السيد رئيس اجللسة

سلى عشكرا السيد النائب؟ هل من تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير 
 .التعقيب

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

شكرا السيد النائب احملرتم عسلى تفضسلك هباد التعقيب، املؤسسة 
التشريعية، الربملان ميارس دوره الرقايب ولكن عسلى هاد احلكومة. 

سنوات راه أتسست هذه السنة  5وهاد احلكومة ما معنياش ب
 5وبضعة أشهر، وأؤكد عسلى ذلك، ما ميكنش حتاسبين عسلى 

 ..سنني

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال املوايل لسلسيدات والسادة 
 .تفضل السيد النائب ،النواب من فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد رضا بوكمازي

 الرئيس،شكرا السيد 

السيد الوزير، عن ظاهرة الرشوة ومتثيسلها عسلى مناخ األعمال 
 .نسائسلكم؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

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

فيما يتعسلق آبفة الرشوة، ال داعي لسلعودة إىل توصيف هاد اآلفة، 
ولكن السلي ميكن نقول أبن املغرب حقق مكتسبات مهمة، 
مؤسساتية وقانونية يف جمال حماربة الفساد، واإلرشاء والرشوة يف 

، السلي وضع واحد 8199املرفق العام وخاصة الدستور دايل 
وكاين  وربط املسؤولية ابحملاسبة،العدد دايل قواعد النزاهة واحلكامة 

د الوطنية حملاربة الفساد السلي وضعنا هلا واح االسرتاتيجيةهناك 
السلجنة، واحد اآللية وطنية ممأسة مبقتضى مرسوم السلي مجعها السيد 
رئيس احلكومة يف شهر أبريل املنصرم والسلي استعرضت كل 
املشاريع واإلجراءات والتدابري السلي توضعات يف هاد اجملال، 

قية مندجمة، بة أفوخرجت بتوصيات لتحيينها يف إطار واحد املقار 
 فيها اجلوانب الزجرية والرتبوية والتحسيسية والتواصسلية. إذن ميكن

نقولو أبننا حنا غاديني يف اإلجتاه الصحيح من أجل تصحيح 
األوضاع ومن أجل تعبئة كل الطاقات حملاربة الفساد يف املرفق 

 .العام، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .بشكرا، التعقيب، تفضل السيد النائ

 :النائب السيد سليمان العمراين

شكرا السيد الوزير، رمبا اليوم من الضروري نثري واحد املفارقة 
السيد الوزير ابلقدر الذي بالدان جنحت احلمد هلل يف إجناح التنمية 

عسلى  11اإلقتصادية وحتسني مناخ األعمال، وصسلنا اليوم لسلمرتبة 
وفر عسلى اليوم بالدان تت املستوى الدويل آخر سنة، واحلكومة دايلنا،

إسرتاتيجية عشرية متقدمة دايل مكافحة الفساد واليوم احلكومة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

35 

تقوم جبهد مشكور. السلجنة الوطنية ملكافحة الفساد انطسلقت 
انطسلقت يف أول اجتماع هلا، واخا احلكومة ما دارتش فيها، السيد 
الوزير، مجعية برملاين ضد الفساد، رغم ذلك كاين عمل مقدر. 

يف املقابل، هناك شيء يزعج يف هذا التقرير دايل التنافسية لكن 
العاملية، الذي رتب تراجع املغرب، أتخر الرتتيب دايلو، يعين 
لنقطتني، واألكثر ازعاجا فهاد التقرير، السيد الوزير، التنافسية 

، املؤثر 91عسلى  97.9العاملية، أن الفساد هو العامل األساس 
 اد الوطين، بل املؤسف جدا السيدسسلبا عسلى تنافسية اإلقتص

الوزير، أننا نتذيل يف أسفل املراتب مع بعض الدول السلي بيننا 
 .وبينها مسافات ضوئية، مع احرتامنا هلذه الدول

اليوم السيد الوزير، كاين شي حاجة ماشي هي هاديك، لذلك 
خصنا نتوجهو اليوم لسلمستقبل، أنتما احلكومة السيد الوزير، 

ىل ما ينبغي فعسله، هاد املكسب االسرتاتيجية خصكم توجهو إ
 الوطنية، مكسب كبري جدا، خص

جمسلس منافسة الذي ينبغي أن خيرج إىل حيز الوجود يف أقرب  :أوال
اآلجال، ابش يسلعب واحد الدور أساسي دايل مكافحة اإلحتكار 

 واهليمنة وكل الوسائل الغري مشروعة؛

 الوطين؛احلكومة يعين تعزز االقتصاد  :اثنيا

 ؛الرائسة اجلديدة دايل الدور دايل أكرب ما ميكن، يف إطار :اثلثا

احلكومة متشي إىل اعتماد سياسة تواصسلية السلي غادي تعبأ  :رابعا
طنية، ابش الو  االسرتاتيجيةاملواطنني ينخرط بشكل فعال فهاد 

 تيجيةاالسرتاتكون املكافحة شأن وطين عام، ألن السيد الوزير، 
همة، لكن ال قيمة هلا إال إذا مل تنتج آاثرها املرجوة. مهما تكن م

عندان الثقة يف إرادة احلكومة، لذلك مزيد من اجلهود، إن شاء هللا 
ابش يكون عندان واقع آخر وانخذو مسافة ابلوضع احلايل اليوم 

 ..لألسف يقبع املغرب يف مرتبة

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير

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

شكرا السيد النائب احملرتم عسلى هذا التعقيب، أان أعتقد أبنه هاد 
 املؤشرات مبا فيها دايل التنافسية العاملية، ميكن وتوظيفها يف كل

 ، انت بنفسك تفضسليتاالجتاهات وما خصهاش تكون كتقسلق
بواحد املؤشر مهم جدا، ألن عندان السلجنة الوطنية دايل مناخ 
األعمال والسلي مجعها السيد رئيس احلكومة، حبضور كافة 
القطاعات الوزارية، حبضور اجملموعة املهنية لبنوك املغرب، حبضور 
جامعة غرف التجارة والصناعة واخلدمات، وتقدمو بواحد العدد 

ت ر السلي سامهت يف حتسني املرتبة د املغرب السلي تقدمدايل املساط
، رحبنا درجات معينة، 8191ف  11، ل 8191ف  57من 

إذن فهاد الشي دايل املؤشرات ميكن شي هنار يف السلجنة نذاكرو 
عسليه وحناولو نضبطوه، كاينة مؤشرات السلي عسلمية صارمة وكاينة 

واحد  كاين  مؤشرات االستئناسية ما خصهاش ختسلق فينا واحد..
العمل بطيء، كتعرفوا أبن الفساد والرشوة ماشي مسألة إدارية، 
ماشي غري املرفق العام، مسألة ثقافية مهيكسلة، وكل اجلهود معبأة 
ماشي عسلى مستوى احلكومة، عسلى مستوى الدولة ككل. البارح  
كنا مع رائسة النيابة العامة، طسلقنا واحد اخلط هاتفي السلي لعب 

 ...دور أساسي جدا، ولكن جهوديف ظرف وجيز، 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، انتهى الوقت السيد الوزير، ومنر لسلسؤال املوايل من فريق 
 .التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب
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 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

شكرا السيد الوزير، عن وضعية املتصرفني اإلداريني نسائسلكم 
 السيد الوزير؟

 :ةالسيد رئيس اجللس

 .جواب السيد الوزير

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

الوضعية دايل املتصرفني سبق يل جاوبت عسليها فهاد اجملسلس، 
 وقسلت أبنين استقبسلت اجلمعية السلي كتمثل املتصرفني، واستمعت
إليهم وتفهمت املطالب دايهلم، لكن مابغيتش نكرر داك الشي 
 السلي قسلته سابقا، غري السلي بغيت نقول اآلن ابش نتقدمو يف النقاش

لسلحظة من السلحظات، كانوا بعض دايل هاد املسلف هذا. فواحد ا
املسؤولني كيجسلسو مع بعض الفئات، وتيسويو ليهم األوضاع 
دايهلم، واكتشفنا اآلن أبننا قمنا بزرع ألغام يف منظومة الوظيفة 

د  4العمومية. اآلن كتجسلس مع فئة حتل هلا مشكل، عندك 
الفئات معتصمني يف الباب، دايرين عسليك التناوب، فيها إضعاف 

زايت النقابية السلي هي أساسية وخصها تبقى كمخاطب، لسلمرك
وكاينة التنسيقيات وكاينة اهليآت وكاينة القطاعات وكاينة 
الفئوايت. املنظور دايل هاد احلكومة هو متشي حنو تقسليص 
الفئات، وختسلق واحد العدالة أجرية ومزيد من االنسجام. حنا 

ان فيه واحد ه كوخدين بعني اإلعتبار املسلف دايل املتصرفني ألن
احليف يف واحد الفرتة معينة، لكن ابش يطمأنو اإلخوة املتصرفني 
وهادي مناسبة لسلتحية اليوم لسلدور السلي كيسلعبوه ال يف املساعدة 
عسلى بسلورة السياسات العمومية ال تنفيذه هو أنه خصنا هاد احلل 
دايل هاد املتصرفني مها كيعتربو أن احلل الشمويل هو نوع من 

 ..ب إىل األمام، لكناهلرو 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الرئيس،

 هو يف احلقيقة السيد الوزير احملرتم ما خسليتويل ما نقول ألنه الواقع
هو هذا فعال العمود الفقري دايل اإلدارة العمومية مها املتصرفني 
وكنعرفو األدوار السلي قامو هبا وكيفاش سامهوا يف املشاركة يف إجناح 
املشروع دايل تطوير اإلدارة العمومية، ولكن لألسف السيد الوزير، 

ضعيتهم.. أان ما غنتكسلمش عسلى قطاعات وفئات وحدين و 
آخرين، السلي حىت عسلى مستوى العدالة األجرية كنسلقاوا نفس الرقم 
اإلستداليل، نفس شهادة التوظيف، ولكن لألسف كنسلقاو 

ألجور التطور دايل ا وضعيات خمتسلفة. أيضا املشكل املطروح هو
هم هادي نسلقاو دايل املتصرفني، مقارنة بفئات وحدين آخرين، ك

، يف حني هناك فئات %91مدة دايل سنوات ايهلل تطورو بواحد 
. الولوج حنو املناصب دايل %74أخرى السلي مشات ب 

املسؤولية أيضا فيه حيف وفيه إشكاالت كبرية. املدرسة الوطنية 
لإلدارة أو ما يصطسلح عسليه اليوم ابملدرسة العسليا لإلدارة، هاد 

ا الفضل بالدان، وكان هل ة دايل املسلوك يفاملعسلمة السلي عاصرت ثالث
يف ختريج جمموعة دايل األطر املغربية، ما ميكنش يبقى يتحسب 
التكوين دايهلم عسلى أساس أنه تكوين مستمر، هذا تكوين 
أساسي، يف هناية املطاف تنسلقاو واحد اجملموعة دايل اخلرجيني السلي  

سلى حاله ومل بقي عكريفعو دعاوي عسلى الوزارة وتريحبوها، واملرسوم 
يتغري، ما فهتش أان كيفاش ابغني نشركو هاد الفئة السلي هي مهمة 
يف اإلصالح السلي اليوم، انتما كتشرفو عسليه، وهي تعاين إشكاالت 
 مرتبطة مبا هو أجري، مبا هو مايل، مبا هو تقين. كنظن أبنه نظام

 .أساسي، واخا انتما عندكم مقاربة أخرى
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 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد احلسني أزوكاغ

لألسف أن احلكومة دايلكم مصرة ابلرغم من هاد التطمينات السلي 
قسلتو عسلى تكريس احليف والتمييز األجري ضد هاد الفئة هادي، 
خصوصا أنه كيما تتعرفوا أن املنتدبني القضائيني، كاين نفس 
الشواهد ولكن األجور خمتسلفة، كذلك أنكم تتستكثرو عسلى هاد 

ادي وعادل. هاد املسألة ه الفئة متتيعهم بنظام أساسي ومنصف
ما غريباش عسلى هنج دايل احلكومة، السلي تتنهج سياسة ال شعبية 
اجتاه هاد الفئة هادي والطبقة املتوسطة عموما. وهلذا فالفريق 
اإلستقاليل تقدم بواحد املقرتح دايل تعديل القانون املايل من أجل 
ختفيف العبء الضرييب عسلى هذه الفئات، وكذلك حتفيزات 

ريبية مما يقوي من القدرة الشرائية دايل املواطنني واحلماية دايهلم، ض
خصوصا أنكم كحكومة غاديني يف اجتاه دايل تفكيك كل 

 دماجواالن االستقراراألنظمة دايل احلماية اإلجتماعية، مما يهدد 
 ..اإلجتماعي، وعسليكم أنكم تعمسلون عسلى إعمال

 :السيد رئيس اجللسة

 .خر؟ رد السيد الوزير عسلى التعقيباتهل من تعقيب إضايف آ

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

ال نتفق مع السيد النائب فيما يتعسلق بواحد البالغة دايل نستكثر 
سلية الكربى اهليك االختالالتعسلى املتصرفني ونصر عسلى احليف، 

، وأعتقد أن عندك ما 9171دايل الوظيفة العمومية جاية من 
سنة يف الوظيفة العمومية،  11حتكي يف هاد اجملال كسلو طيسلة هاد 

 .شكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .إذا منر إىل السؤال املوايل لفريق األصالة املعاصرة

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائسلكم عن اإلجراءات السلي اختذهتا وزارتكم لتقوية 
النظام األساسي لألجور وجعسله قائما عسلى مبدأ األنصاف 

 .واملساواة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :ظيفة العموميةاحلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلو 

هاد احلكومة هادي فيما يتعسلق  شكرا السيدة النائبة احملرتمة،
هلا من هاد والعمل داي مبراجعة منظومة األجور، كتنطسلق يف التفكري

املبدأ السلي قسليت دايل الكفاءة ودايل اإلنصاف. ولكن البد من 
التذكري أبن األجور يف الوظيفة العمومية عرفت تطور يف السنني 

رية، حبيث أن األجر األدىن يف الوظيفة العمومية من سنة األخ
درهم يف سنة  4111درهم إىل  9711ننتقل من  8115
. كذلك متوسط األجر الشهري الصايف انتقل من 8191
. 8191درهم يف سنة  5111إىل  8115درهم يف  7444

واحلكومات املتعاقبة، وهذا البد من اإلعرتاف به، بذلت جمهود 
اومني، املؤقتني، املي اهلشاشة يف الوظيفة العمومية، ترسيم يف حماربة

درهم. كاين جمهود،  111، زايدة 4إىل  9إلغاء السالمل الدنيا من 
ولكن ابختصار، اإلختالل الكبري يف منظومة األجور راجع 
ابألساس، لسلنظام أو منوذج الوظيفة العمومية السلي كيحدد األجر 

 ع، أو إىل الفئة، أو إىل الدرجة، أو إىلارتباطا ابإلنتماء إىل القطا 
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النظام وليس إىل اجملهود والكفاءة واملردودية. وهذا هو السلي خاص 
 .مت املراجعة دايلو، شكرا السيدة النائبة

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة

 :ر الوهايبو زه النائبة السيدة

و عسليها حطيت شكرا السيد الوزير، ابلفعل هاد اإلختالالت السلي
األصبع هي السلي كنشاطروها معكم وكنتقامسوها معكم، حنا اليوم 

 la grille لألسف يف املغرب، ما كنخدموش ابلنظام دايل
socio-professionnel لوش يف العدالة ، ما كنرجعو

الضريبية. كذلك اليوم النفقات السلي كتمشي فهاد الوظيفة 
 917لسنة املاضية كانت العمومية، خصوصا يف اجملال املدين، فا

بنسبة   .من امليزانية العامة لسلبالد %44مسليار درهم، أي بنسبة 
من نفقات  %95بنسبة  ،من الدين العمومي %89كذلك 

 %51القطاعات تستحوذ عسلى  1اإلستثمار، اليوم السيد الوزير 
منها كتصدرها الوزارتني دايل الداخسلية والرتبية  %77من األجور، 
 .%41 أي 1و  1سلون فيها السالليم دايل بني الوطنية وميث

اليوم السيد الوزير منني كنشوفو فهاد املنظومة دايل األجور 
ابلنسبة ملوظفني الدولة بل أن هناك خسلل بتفاوت شاسع يف 
التعويضات خصوصا منني كنهضرو عسلى التعويضات بني 
القطاعات كيفما ذكرتو، هاد التعقيب أنتج وضعيات غري متكافئة 

 وزارة الرتبية ة مثال يفبني القطاعات الوزارية، التعويضات السلي كاين
ماشي هي التعويضات السلي كاينة يف وزارة  1الوطنية يف السسلم 

املالية بنفس السسلم، مع العسلم أن نفس الشواهد العسلمية، نفس 
الكفاءة، نفس النظام دايل االشتغال ونفس التوقيت مجيع 
الشروط كتوفر وأن القطاعات يكونوا كيتخسلصو عسلى قدم 

بان أبن احلل السيد الوزير هو نوحدو املنظومة املساواة، ولكن كي
دايل القطاع دايل الوظيفة العمومية ابش عسلى األقل نوصسلو لواحد 

العدالة وإنصاف جلميع املوظفني حيث ما ميكنش نفس املوظف  
درهم،  4711السلي أجر هزيل كيرتاوح بني  1كيتخسلص ابلسسلم 

ة وال رجعييف قطاعات أخرى ما كنفهموش حىت األرضية وال امل
األجور، وشكرا  املعايري اليت يتم اختاذ فيها هاذ التعويضات وال هاذ

 .السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب إضايف، رد السيد الوزير

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

 .سيدة النائبة مشكورة، شكراالسلي تفضسلت به ال..

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضل 
 .السيد النائب

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كل سنة واحد العدد كبري دايل الطسلبة، دايل 
مقصيني  العمومية كيسلقاو راسهماملرتشحني إىل الولوج إىل الوظيفة 

ألنه كاين واحد الشرط دايل القامة الطول السلي رمبا ما عندو حىت 
عالقة يعين ابملهمة السلي غادي يقوم هبا هذاك املرتشح إيال جنح، 
واش السيد الوزير حان الوقت ابش حنيدو هاذ الشرط هذا وذلك 

 .ريتوخيا لإلنصاف وملبدأ تكافؤ الفرص، شكرا السيد الوز 

 :السيد رئيس اجللسة

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

شكرا السيد النائب احملرتم، يف احلقيقة األمر ال يتعسلق بوجود شرط 
مية السلي و تعجيزي أو إقصائي، النظام األساسي العام لسلوظيفة العم

وضع شروط موحدة عامة وضرورية لولوج خمتسلف  71صدر يف 
الدرجات واألسالك دايل الوظيفة العمومية، السلي هي مفتوحة يف 
وجه مجيع املغاربة بشرط أنه تكون عندهم الكفاءة، لكن كاين 
هناك شروط خاصة يعين تكرسها األنظمة األساسية اخلاصة 

مثال  نعطيك األمثسلة الساطعةلبعض املهن عندها خصوصية دايهلا 
حراس السجون خاصهم مواصفات بدنية وخاصهم واحد العدد 
داملواصفات، القدرة عسلى اإلستماع إىل اهلمسات، حدة البصر، 
ما تكونش عندهم إعاقة حتول دون القيام ابملهام دايهلم ليال وهنارا،  
كذلك ابلنسبة لسلنظام األساسي اخلاص ابلنسبة ملوظفي األمن 

ضروري يكون فيهم يعين واحد القامة معينة، واحد السلياقة  خاص
بدنية، واحد القدرات معينة، ابقي املهن األخرى كاينة كفاءات 

 .أكادميية ومهنية فقط، شكرا السيد النائب احملرتم

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد أمحد التومي

ال السيد الوزير أان أكدت عسلى هاذ القضية دايل القامة ألنه راه 
مرت راه ايهلل  9.51غري منصفة ألنه ال ابلنسبة لسلرجال حدديت 

دايل الرجال السلي كيتوفرو عسلى هاذ القامة منني تنقولو  71%
راه املتوسط دايل املغربيات ما كيتعداش  9.15النساء يعين 

دايل النساء من  %11أكثر من إذن كنقصيو واحد رمبا  9.75
الولوج هلاذ الوظائف، العديد من الدول، الدول األورويب ال زالت 
عسلى هاد هاد الشرط وال تعويضات وشروط أخرى أنه الضحااي 
أنه ال طبيب خمتص كيحدد واش هاذ السيد وال هاذ السيدة قادرة 

تدير هاذ اخلدمة، ماشي هاذ القامة السلي هي يعين ما ذنب هاذ 
هو خاصة تكون عندو  17املرتشح أنه تكون عندو قامة يعين يف 

هاذ الشي راه جتاوز السيد الوزير راه فرنسا السلي احنا األنظمة  51
بريطانيا  8191دايهلا كتشابه راه تنازالت عسلى هذيك يف 

والوالايت املتحدة، اسرتاليا تنازالت عسلى هاذ الشرط هذا تنتمىن 
 .وشكرا السيد الوزير تراجعو هذا،

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ ليس هناك تعقيب 
إضايف إذن منر إىل القطاع املوايل قطاع األوقاف والشؤون 
اإلسالمية مرحبا السيد الوزير بسؤال أول من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مالكة خليل

 سيد الرئيس،شكرا ال

السيد الوزير، وحنن اآلن نعيش أتزم اجتماعي أتزم يتعني عسلى 
اجلميع املسامهة فيه جتاوز املسامهة مبقرتحات بناءة ومببادرات 
فعسلية. يف هاذ اإلطار نسائسلكم ما مدى توفر الرؤية لدى وزارة 
األوقاف يف املسامهة يف التنمية اإلجتماعية بشكل خيفف من هذا 

 .والتأزم؟ وشكرا االحتقان

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جواب السيد الوزير

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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السيدة النائبة احملرتمة أشكرك وأشكر فريقك، الشيء اإلجتماعي 
ألن البد هنا وضعيت واحد املسألة أساسية، الشي اإلجتماعي هو  
كل ما يكون موضوع طسلب اجتماعي، وزارة األوقاف والشؤون 

ي، لسلطسلب اإلجتماع لالستجابةاإلسالمية عندها مخس تدخالت 
ضاءات سليم الديين، اثلثها الفأوهلا املسجد وأتطريه، اثنيها التع

الثقافية، رابعها حماربة األمية، خامسها بعض املالجئ اليت عندها 
أوقاف خاصة هبا، فهذا هو يعين فكل ما تقوم به الوزارة إال وهو 
تدخل اجتماعي ماشي فقط ابلنسبة لواحد ألن القطاعات 
اإلجتماعية عندما تسمع يقصد هبا شيء هامشي، شيء معني 

اشي هو، لكن املسجد يف عمق الطسلب اإلجتماعي، يعين م
فسلذلك الطسلب اإلجتماعي السلي هو طسلب دميقراطي كيفما كانت 
طبيعته هو ما تتدخل فيه الوزارة بكل ما متسلك وبكل امليزانية 

 .املخصصة هلا، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مالكة خليل

الوزير، إال أنين ابلفعل تدخالت وزارة األوقاف شكرا السيد 
 تماعي إال أنين سأخصمعروفة عسلى أهنا تتدخل يف الشق اإلج

ح األول لسلجمسلة هو التنمية، ما مل خنتسلف حوله سلطذكر املصلاب
السيد الوزير أن وزارة األوقاف هلا مكانة مميزة داخل اهليكسلة 
احلكومية، هلا وضع اعتباري لدى مجيع املغاربة وهلا أيضا 
إمكانيات مادية مهمة، جمال اشتغال الوزارة يبقى حمدودا ابلنظر 

لكل اآلن أمام وضع ا اإلجتماعية، السيد الوزير حنن لالحتياجات
مطالب فيه ابخلروج من رقعته اخلاصة لسلمسامهة بشكل جدي يف 
بسلورة وتنزيل النموذج التنموي اجلديد، جاللة املسلك، خصكم يف 
خطابه بصفة خاصة خالل توجيهاته، بشأن إصالح األوقاف 
العامة جبعل اإلسهام بقدر أكرب يف التنمية املستدامة لسلبالد ضمن 

ح. السيد الوزير طبعا ال تنمية مستدامة دون أهداف اإلصال
املسامهة يف حل املعضالت اإلجتماعية األساسية أعطي مثال 
ابلبطالة طبعا يف حدود ما خيوله القانون املؤطر لوزارة األوقاف، 
أمل حين الوقت ملسامهة الوزارة مبا هلا من إمكانيات مادية بتنسيق 

خلسلق  الورش وتقدمي عروض مع القطاعات املعنية ابلتدخل يف هاذ
فرص الشغل من خالل األمالك الوقفية، وابلتايل اخلروج من الدور 
النمطي لسلقطاع والذي مت سده من خالل مداخسلتكم والذي طبعا 
ال نقسلل من أمهيته وبعده الروحي، ولكن يبقى توظيفا جزئيا فقط 
إلمكانية الوزارة يف وقت أضحى التدخل إلنقاذ األسر من 

 ..ة والفقر بتوفري كلاهلشاش

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ السيدة النائبة الفريق 
 .اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

 شكرا السيد الرئيس،

ي هو أال ترون أبن العنصر البشر  االجتاهالسيد الوزير، يف نفس 
واحد العنصر أساسي داخل التنمية اإلجتماعية وداخل كذلك 
املشروع التنموي اجملتمعي أال ترون أبنه آن األوان لوزارتكم أن 
تدخل يف واحد اجملاالت السلي هي أساسية ابلنسبة لسلبالد خصوصا 

رية أهنا  األخ ةاالسرتاتيجيفيما يتعسلق ابلتعسليم العمومي احلديث، 
كتعترب أبن هناك تنوع مصادر التمويل وحنن نعترب أبنكم أوىل أن 

 ..تكونوا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب آخر؟ ليس هناك تعقيب 
 .آخر، تفضل السيد الوزير لسلرد عسلى التعقيبات
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 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

املسألة تتعسلق  .أان متفق مع السيدة النائبة.. يعين الفاضسلتني..
ابلتنمية البشرية، التنمية البشرية وزارة األوقاف تقوم هبا بدور 
أساسي يف بناء املساجد والتعسليم الديين، وهادي مسألة قسلت 
أساسها املطسلب اإلجتماعي، ماشي التعريف دايلنا وال التقدير 

، ماشي عاد آن األوان بل حنن يف دايلنا، لذلك حنن يف عمق
 .عمق منذ كانت الوزارة إال وهي تقوم بعمق هذه املسألة

أما قضية األولوايت، فهادي أولويتنا وخاص ضعف الوسائل السلي 
عندان ابش ميكن نستجبوا هلاد الطسلب، خصنا الضعف ابلضبط. 
أما األوقاف ومداخسلها كيفما كان التدبري، حنن اآلن يف أرقى يعين 

ابلنسبة لسلعامل اإلسالمي كسله، كيفما كان لن  % 1املردودية ل 
طسلبات امليزانية احلالية، أما حنن من مت % 9/91تبسلغ أكثر من 

يعين املتطسلبات يعين ابلنسبة لسلميزانية العامة خاصنا الضعف 
اد هلاد االحتياج دايل التأطري البشري فهاد املوضوع فه لالستجابة

 .النوع دايل التدخل دايلنا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

د يمنر لسلسؤال املوايل من فريق التجمع الدستوري، تفضل الس
 .النائب

 :النائب السيد محاد آيت ابها

 شكرا السيد الرئيس،

نسائسلكم عن حتسني واإلسراع يف تسوية وضعية  السيد الوزير،
األئمة والقيمني الدينيني بصفة عامة والعامل القروي واملساجد 

 .احلديثة العهد بصفة خاصة

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

 :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية السيد أمحد التوفيق،

شكرا السيد النائب احملرتم وشكرا لفريقكم، تعرفوا كاين 
نواي تنفق عسليها يعين س -احلمد هلل-مسجد احلمد هلل  78.114

مسجد، هاد  951مسليون درهم كيتزاد تقريبا معدل دايل  9.11
املساجد خاصها ميزانية إضافية. سوينا يف املساجد احلديثة، 

مسليون درهم، ابقي  71ب  8195مسجد يف  8184ة وضعي
، يعين احنا طسلبنا هلا 8191مسجد جديد برسم  714عندان 

 .مسليون درهم، وحنن بصدد تسويتها 81اعتماد إضايف دايل 

 :السيد رئيس اجللسة

 .التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد محاد آيت ابها

شكرا السيد الوزير، وال يشك وينكر اجملهودات السلي تتقوم هبا 
الوزارة يف هاد اجملال يف احلقل الديين بصفة عامة ويف جمال األئمة 
والقيمني الدينيني بصفة خاصة، إال أنه السيد الوزير، يف إطار 
اجملهودات السلي تتقوم هبا الوزارة، السلي يف احلقيقة خدات عسلى 

عطل شي سلفت ابألئمة والقيمني الدينيني، فمسلي تيتالعاتق دايهلا تك
جامع وما تسوات له الوضعية دايلو تيخسلق مشكل لدى اإلمام 
ويف احلقيقة عند القبيسلة، ألنه دااب أغسلب القبايل كسلهم راه احلمد 
هلل الوزارة تكسلفات ويف احلقيقة واخا تكسلفت هبم الوزارة أوال هاد 

نه يف ايف، مع العسلم السيد الوزير أالشي السلي تياخذوا األئمة غري ك
 9911بعض املناطق خاصة يف العامل القروي السلي اإلمام تياخذ 

درهم تكفي هلاد  9911درهم فباهلل عسليكم السيد الوزير واش 
اإلمام السلي بغيناه يكون قدوة وأنه يسلعب الدور دايلو؟ ما ميكن 

سني حتشي، فالسيد الوزير، رغم اجملهودات، كما قسلت املطسلوب 
الوضعية، بغيناكم تزيدو ابش حتسني ويف إطار حتسني الوضعية 
دايل األئمة مث اإلشكالية دايل السكن السيد الوزير، ابلنسبة 

 ...لألئمة راكم عرفتوا تيعانيو، واحد اإلمام تيبقى يف واحد اجلامع
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 :السيد رئيس اجللسة

لة اشكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ العد
 .والتنمية

 :النائب السيد نور الدين قرابل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بدلتو جمهود ولكن ما تنساوش أبن األئمة وأبن 
القيمني ينوبون عن أمري املؤمنني، يف هذه املهمة الروحية الكبرية، 
لذلك تنطالبوا منك شيء واحد، خاطبناك جبميع الوسائل، قم 

 مقتضيات إمارة املومنني، من أجل كرامة القيمنيواجتهد يف تنزيل 
واألئمة، من أجل اإلخراج من منطق املكافآت إىل منطق األجور، 
نطسلبوك السيد الوزير أن جتتهد يف هذا اجملال، ال يعقل كما قال 

درهم، يعين خاطبناك  8111درهم،  9811الصديق سابقا 
ملهمة، غية هلذه االيوم إبمارة املؤمنني، نتمىن أن تكون آذانك صا

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيد الوزير هل من تعقيب إضايف آخر؟

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

هاذي هي املسألة السلي احنا متفقني فيها هو أن األئمة ما  
درهم   9911كياخذوش السلي خصهم ايخذوه وما كيخذوش غري 

القدر األدىن وكاين الشرط وكاين درهم هي  9911كاين 
التعويض عن األذان كاين التعويض وسيما يف البادية كالتعويض 
عسلى اخلطابة التعويض عسلى عدد دايل األمور وكاين التغطية 
الصحية إىل آخره، هاذ الشي كسلو ما كافيش متفقني عسليه، وماشي 

غادي و  قضية أمري املؤمنني، هو يعين هو به وصسلنا هلاذ األمور كسلها
نوصسلو لألمور السلي أكثر، فسلذلك ما نديروش امليزان وزارة األوقاف 
مع إمارة املومنني، وزارة األوقاف كتنفيذ بعض أمسو وكتجتهد 

ولكن منني كتدوز امليزانية؟ تتدوز من عندكم، أان قسلت لكم خصنا 
الضعف دايل امليزانية ابش ميكنا نوصسلو لسلقدر السلي بغيناه فهاذي 

ستجابة هلاذ الطسلب يعين احلايل، فسلذلك هاذ القضية  وهاذي لإل
كاع ما نزايدو فيها راه احنا حبال حبال فيها، لذلك احنا كنجتهدو 

 .إن شاء هللا نتمناو أننا نوصسلو لسلشي السلي بغينه

 :السيد رئيس اجللسة

 منر لسلسؤال املوايل من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية، تفضل
 .السيد النائب

 :النائب السيد عمر عباسي

السيد الوزير، عاش املغاربة ولعقود يف ظل الثوابت الدينية مؤكدة 
نيد يف ، املذهب املالكي طريقة اجلاملؤمننيواثبتة يف مقدمتها إمارة 

التصوف املذهب األشعري يف العقيدة، وحنن واعون يف الفريق 
مقدمة  يفاإلستقاليل ومؤمنون أبن جاللة املسلك أمري املؤمنني، 

ن يف وسائل ولك ،احملافظني عسلى هذه الثوابت، حنن واثقون بذلك
اإلعالم يف بعض املنابر نسمع خطاابت متس هبذه الثوابت، 
وحيث أن وزارة األوقاف هي تنفذ يعين خطة أمري املؤمنني. يف 

ت عن ما قمتم به لسلتصدي هلذه اخلطااب ،هذا اجملال نسائسلكم اليوم
 اهلدامة؟

 :س اجللسةالسيد رئي

 .جواب السيد الوزير

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية

شكرا السيد النائب احملرتم وشكرا لسلفريق دايلكم احملرتم، هذا سؤال 
مهم جدا وهو سؤال نظري فسلذلك بغيتكم تسمعوا يل غنقرا 
اجلواب النظري، ثوابت جمال الثوابت فيها مساحتان، مساحة 

 تناءاالقحيميها القانون واإلميان، مساحة ال حيميها إال اإلميان، 
وف عسليها عل األغسلبية تشبثت هبا وتتخهبا وجناعتها جت واالقتناع
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عندكم احلق، غري أن املساحة اليت ال حيميها إال اإلميان ليس من 
املفروض أن يسلتزم هبا اجلميع وقد يرجع ضعف اإللتزام يف بعض 
األحيان إىل نقص يف التعسليم أو التبسليغ وهنا أييت دوران دور برامج 

املساحة الثانية  يوجد يف هذهالتعسليم والتبسليغ والتوعية، غري أنه قد 
اليت ال حيميها القانون من ال يقاسم اجلماعة ثوابتها ال من نقص 

فهم، عسلى أخرى يف املبدأ أو ال الختياراتيف العسلم أو التبسليغ بل 
أن النيل من الثوابت من داخل الدين أضر مبناعة األمة من مناوشة 

يق القانون ن تطبثوابتها العتبارات خارجية أخرى، فاملطسلوب أمرا
وتقوية مناعة األمة بتقوية اإلميان ابلثوابت حىت تظل األمة قادرة 
عسلى التشبث بثوابتها وعسلى التعامل حبكمة مع سياقات حرية 

 .بعيدا عن اخلوف والعنف واإلكراه، وشكرا االختالف

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد عمر عباسي

شكرا السيد الوزير عسلى هاذ اجلواب، اجلواب النظري العميق، 
ولكن ما نستحضره اليوم يف الفريق اإلستقاليل وحنن نشكركم عسلى  
كل ما تقومون به وتبذلونه عسلى أنه اليوم مل يعد خافيا عسلى أنه 
جمتمع مهدد، وعسلى أن هناك قوى هناك قوى تريد أن تستعري وأن 

ن ذلك مثال يهمنا أن نعرف رأيكم  تستورد نقاشات خارجية، وم
كمؤرخ وفقيه ووزير األوقاف عن ما يروج عسلى التشيع يف املغرب، 

 ..ما يروج عسلى عدة خطاابت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ إذن 
السيد الوزير استنفذتو الوقت الغالف الزمين املتاح، ومنر إىل 

 .وايل من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلالسؤال امل

 

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرئيس،

ديهم يف املتفقدين ومساع نسائسلكم اليوم عن وضعية ،السيد الوزير
املساجد لكي متر الشعائر الدينية يف ظروف من الطمأنينة 

 .واألمان؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير

 :اإلسالميةالسيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون 

أشكر السيد النائب احملرتم وفريقه الفضيل، هذه الفئة من العامسلني 
ابلشأن الديين مصنفة ضمن فئة القيمني الدينيني املكسلفني، 

يف شأن  9-94-914خيضعون ألحكام الظهري الشريف رقم 
عددهم  وضعيتهم، يبسلغتنظيم مهام القيمني الدينيني وحتديد 

 799متفقد و 19متفقدا، موزعني عسلى املندوبيات، منهم  718
متفقد مساعد، يتقاضون مكافأة شهرية مقابل املهام اليت يقومون 

ابلنسبة  8111درهم ابلنسبة لسلمتفقدين و 8111هبا تقدر ب
لسلمساعدين، يستفيدون من نظام التغطية الصحية األساسية 

ت مؤسسة حممد السادس لسلنهوض والتكميسلية ومن خدما
ابألعمال اإلجتماعية. العالقة بني القيمني الدينيني والوزارة ال 

من الظهري( مما يتعذر معه  84تعترب عالقة شغل )الفصل 
إدماجهم يف الوظيفة العمومية واخنراطهم يف صناديق احلماية 
اإلجتماعية، ولكن ميكن لسلحامسلني منهم لسلشواهد املشاركة يف 

 .املبارايت اليت تنظمها الوزارة، وشكرا إحدى

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب
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 :النائب السيد حممد احلجرية

شكرا السيد الوزير، يف احلقيقة نظرا ألمهية القطاع ما بغيناش تكون 
فيه اهلشاشة اإلجتماعية، ال عسلى مستوى األئمة وال عسلى مستوى 

بشرية املتفقدين وال عسلى مستوى املوارد الالقيمني وال عسلى مستوى 
بشكل عام يف هاد القطاع، ابش نضمنو هلم الكرامة دايهلم، 
واإلمكانية دايل التعاقد أو إمكانية إستعمال قانون الشغل من 
أجل دمج هؤالء، خصوصا أن جزء مهم منهم عندهم شواهد 

ا بني م اإلجازة وميكن رقم جد حمرتم. أيضا ما بغيناش يبان التمييز
املساجد يف العامل القروي أو يف املغرب القروي واملغرب احلضري، 
عالش؟ ألنه املساحة السلي تيتحرك فيها هاد القيم ميكن تتوصل 

كيمشي يقوم ابملهام دايلو املتفقد وما عندو  مسجد 51لواحد 
ال األمر ابملهمة دايل القيام مبهامه، ويف حالة ما وقع ضرر يعين 

وابلتايل بغينا املوارد البشرية السلي كتشتغل فهاد هناك إشكال، 
القطاع تكون عندها هاد احلصانة اإلجتماعية ابش ميكن تشتغل 

 .ابألرحيية، بعيدا عن أي ضغط كيفما كان النوع دايلو

أيضا بغينا أبن الوضعية دايل املساجد كما ذكرتوا يف السؤال السلي  
ابالهنيار إىل آخره كان من قبل، خصوصا السلي كانت مهددة 

بغينا بنفس الطريقة السلي تدخسلتو يف جمموعة من املناطق وخصوصا 
 يف احلاضرة، متشيو هبا لسلعامل القروي وأنه ما بقاش مقبول هنائيا

سليها، تقام الشعائر الدينية يف البادية املغربية بوضعية غري متفقني ع
ابش  بلذلك السيد الوزير بغيناكم ديرو جمهودات يف هاذ البا

حىت العامل القروي عسلى األقل كل مجاعة قروية عالش ال، يكون 
فيها مسجد عسلى األقل فيه مواصفات، ميكن حىت الذين يشتغسلون 
يف هذا اجملال ميكن جتميعهم يف أماكن ترقى لألدوار اليت يقومون 

 .هبا

 

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد ا شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ رد
 .الوزير عسلى التعقيب

 :اإلسالميةالسيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون 

متفقني السيد النائب احملرتم، ما بغينا هشاشة ولكن راه قسلت لكم 
هاد املسألة راه تصسلح يف مجيع األسئسلة واألجوبة السلي ميكن يل 

د انديرها، راه خصنا الضعف دايل اإلمكانيات السلي عندان اآلن هل
داملاليني دايل األمتار املربعة يف املساجد، واش   1القطاع، عندان 

كنا حاسبينها؟ واش كنا عارفني أشنو خاصها؟ واش كنا عارفني 
يف املعدل دايل املساجد كيخصها تسد ألن غادي  871ابلسلي 

تطيح كل عام، هذا شغل جديد. فذلك، غري ثيقوا بيا راه حمسوب 
اد يو حنسبوه كامسلني. خاصنا ضعف هداك الشي وأجيو إيال بغيت

اإلمكانيات السلي عندان اآلن. أما هاد الوضعية ما راضيينش عسليها 
ال أنتما وال احنا من انحية دايل هاد الناس السلي كيشتغسلوا معنا 
والسلي كيشتغسلوا يف كذا، ولكن راه كنتقدموا وبشيء مهم جدا، 

عسلى  نوأنتما كتالحظوه وكتشهدو به وكتشكرو عسليه وتشكرو 
موضوعيتكم يف هاد املوضوع، لكن راه قضية إمكاانت ال غري، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم عسلى مسامهتكم. ومنر إىل القطاع 
املكسلف ابلتنمية املستدامة، مرحبا السيدة الوزيرة، بسؤال أول من 

 .تفضل السيد النائب، الفريق احلركي

 :د فضيليالنائب السيد حمم

السيدة الوزيرة موضوعنا اليوم هو مطارح النفاايت، ما هو املخطط 
احلكومي ملواجهة هذا املشكل اخلطري الذي تعيشه اجلماعات 

 .احملسلية؟ شكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة

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

 السيد النائب احملرتم،

 السادة والسيدات النواب،

 ،عيد مبارك سعيد

حقيقة هاذ موضوع تدبري النفاايت املنزلية واملماثسلة هو موضوع 
تنموي اقتصادي اجتماعي ابألساس، وابلتايل التحدي والرهان 

ننا  أ هو أننا السيد النائب احملرتم شاكرة عسلى طرح السؤال هو
كيفاش حنولوه من إشكال إىل أن خيسلق الثروة، هذا هو العمق السلي  
كنشتغسلو عسليه وهلذا انتقسلنا من أننا مكنعطيو غري الدعم 

 91، عندان 8189-8195لسلجماعات إذن اليوم عندان خمطط 
دايل اإلتفاقيات السلي هي يف إطار التوقيع مشروطة ابش ضروري 

ل، ال وم بالدان ال ميكن، ال يقبتكون عمسلية الفرز والتثمني، الي
املسليون دايل  1يسمح، أننا منشيو يف الطمر، املغرب سنواي كيطمر 

النفاايت السلي املفرتض أن الدول اليوم كتنافس كيفاش ممكن أهنا 
حتوهلا إىل مناصب شغل، احنا يف عمق هاذ العمل، هاذ التحدي 

  عات الرتابيةهاذ الرهان، احنا وزارة الداخسلية املالية مع اجلما
كنخسلقو واحد التعبئة. وابملناسبة فهاذ اإلطار أطسلقنا دراسة ابش 
نشوفو النموذج السلي منشيو فيه إضافة لسلمخطط السلي احنا خدامني 
فيه ابش جنودوه مث عندان شروط دايل الدعم ما ميكنش اجلماعات 
الرتابية تستفذ من الدعم، راه ردينا دعم ردينا طسلب صفقة طسلقات 

ي ما ميكنش إال إيال كان فيها الفرز أو التثمني، مث وكل ش
ابإلضافة عندان دران املساعدة التقنية من أجل أن نواكب 

 .اجلماعات الرتابية ابش نرحبو هاذ الرهان

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد فضيلي

سة  كدولة وكمؤسشكرا السيدة الوزيرة، الواقع أن إكراه كبري جدا  
كنعرفوا أبنه النفاايت أو املخسلفات هم ثالثة أنواع صسلبة وسائسلة 
والغازية، الساكنة كتزداد يوما عن يوم، وسنة بعد سنة، وموضوعنا 
اليوم هو النفاايت الصسلبة املنزلية، كنعرفو أبنه مدينة دايل 

طن يوميا، حسيب عدد  941ألف نسمة كتنتج  871.111
الرتاتبية، وعدد اجلماعات، احنا بغينا االجتماع  املدن السلي عندان

دايل السلجنة املختصة ابش خنرجو مبخطط وطين برملاين حكومي 
من أجل التغسلب عسلى هاذ اإلشكالية، ماشي مسألة الدعم متاعت 
املخطط والبحث عن وسائل لتطوير هاذ املوضوع، وعندان أمثسلة  

دام املطرح دايل أمسرت كثرية جدا أملانيا، أمريكا، اهلند، هولندا، 
السلي حولو النفاايت إىل موارد مالية لسلجماعات احملسلية، وهلذا بغينا 

يذ نبداو، بغينا نبداو يكون عندان خمطط متفق عسليه، نبداو يف التنف
دايلو، اجلماعات ال حول وال قوة هلا، وزارة الداخسلية عندها 

 .إكراهات، أنتما عندكم إكراهات بغينا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ هل من 
 .رد عسلى السيدة الوزيرة يف ما تبقى من الوقت

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

 خاص د، دابهو السيد النائب احملرتم كيفما قسلت املخطط موجو 
 عك جنيوالسلي أان متفقة م املواكبة دايلو والتنزيل، هنا هاذ التحدي

لسلجنة نعرضوه ونتفقو عسلى كذلك وندارسوه عسلى أساس أن 
 .املواكبة كذلك الدولية هي حاضرة معنا، اليوم الفريق
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، ومنر لسلسؤال املوايل من الفريق اإلشرتاكي، تفضل السيد 
 .ائبالن

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

شكرا السيد الوزير، املغرب كيشهد واحد الرتاجع مهول يف جودة 
اهلواء وهذا ما أكدته منظمة الصحة العاملية، حبيث أنه جتاوز 

 41القياسات العاملية يف جمموعة من املدن وصل إىل حدود 
ة سدايل احلوايج، أوال عسلى غياب سيا 8ميكوغرام فهذا انتج عسلى 

إجرائية عمسلية واضحة من حيث أنه ما مشيناش لسلمواد الصديقة 
لسلبيئة ومامشيناش إلستعمال الطاقات املتجددة والبديسلة من جهة، 
واثنيا مشينا كنكرسو الواقع املأزوم السلي تنعيشوه من خالل اإلبقاء 
عسلى وحدات صناعية يف وسط املدن الصغرى والكربى والسلي 

امة و أيضا ميالد املطارح العمومية يف عندها انبعااثت غازية س
وسط األحياء السكنية ويف وسط املدن أيضا اليوم كيتبناو حمطات 
دايل التصفية دايل تطهري السائل يف وسط الساكنة، فهاذو 

 ايلكم مند االسرتاتيجيةإجراءات السلي احنا بغينا السيدة الوزيرة 
 أجل القضاء عسليها؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدة الوزيرةاجلواب 

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

شكرا السيد النائب احملرتم عسلى طرح السؤال، فاش كنا عرضنا 
عرضت عسلى احلكومة اليوم تتوفر عسلى  8191مشروع ميزانية 

د ديد السلي هو الربانمج الوطين لرصمولود جديد السلي هو برانمج ج
جودة اهلواء، هاذ الربانمج هو مكافحة التسلوث السلي املبعث دايلو 
هو هاذ إما الوحدات املتحركة أو الوحدات الثابتة، سننتقل إن 

حمطة،  919حمطة السلي كاينة دايل القياس إىل  89شاء هللا من 
دايل  4م و غيويل عندان التقييس عسلى املستوى اجلهوي حبيث الي

دايل السلجن عسلى املستوى اجلهوي  4اجلهات هي تكونت 
الدار  آسفي،-القنيطرة، مراكش-سال -تكوانت السلي هي الرابط

سطات وكذلك خنيفرة، السلجن كاينة ستعمم عسلى -البيضاء
املستوى الوطين، بدينا كنعطيو الدعم لسلجهات ابش تقتين حمطات 

 811السلي هو  ، انطسلقنا كمؤشر919جديدة ابش نوصسلو ل 
عسلى أساس أن منشيو السلي يكون عندان واحد املسح  سكنة ألف

جهوي وطين وكذلك عسلى مستوى املدن ابش السيد العامل أو 
الوايل يتخذ اإلجراءات الالزمة مسّلي كيكون عندو اإلنذار ما 
يسمى بعتبات اإلنذار وعندان خمطط وهو هاذ الربانمج هو أفقي 

 .يف جمموعة من املتدخسلني

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

شكرا السيدة الوزيرة، القياسات دااب هي تتعطيها حىت منظمة 
الصحة العاملية، خصنا إجراءات عمسلية عمسلية ابش نوقّفو هاذ 

كيقول احلق يف العيش   49الزحف هاذ اإلشكال، فاليوم الفصل 
اد نطبقوه، اليوم حنن يف حاجة إىل اقتصيف بيئة سسليمة خصنا 

أخضر يكون فيه التوازن ما بني التداعيات دايل التطورات 
اإلقتصادية واإلجتماعية من جهة وما بني املستسلزمات دايل 

ؤثر املنظومة البيئية والعيش يف بيئة سسليمة، كفى من املشاريع السلي ت
 .سسلبا عسلى احلياة

 :السيد رئيس اجللسة

النائب، هل من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ إذن شكرا السيد 
لسيد ا؟ فريق العدالة والتنمية تفضل نشكر السيدة الوزيرة شكون

 .النائب
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 :النائب السيد خالد البوقرعي

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة مناطق يف إقسليم احلاجب تعرف كوارث بيئية نعطيها 
اث هواءا مسلو  لك يف عناوين، عندك مدينة اتوجطات تستنشق

 بسبب واحد املعمل دايل الزيوت السلي كيطسلق فاملداخيل دايل
ويعين كأهنا منصة دايل إطالق الصواريخ، سبع عيون كاين مطرح 
دايل النفاايت عشوائي كيتسرب املاء إىل الفرشة يعين كيسرتب 
هذاك الشي كسلو إىل الفرشة املائية يؤثر سسلبا عسلى جودة املياه 

 أبن إقسليم احلاجب إقسليم فالحي ابمتياز، عندك يعينواحنا كنعرفو 
أيت يعزم مجاعة آيت يعزم املركز الشطر الثاين من تطهري السائل 
عرف أتخرا كبريا اآلن املياه العادمة جتري سيوال يعين يف السواقي 

 .مما يؤثر كذلك عسلى الفالحة، شكرا السيدة الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

 .عسلى التعقيباترد السيدة الوزيرة 

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

شكرا السيدين النائبني، هو أوال تقييس مهم وضروري ألنه خصها 
 le تكون عمسلية تشخيصو خص يكون عندان واحد

procecus ذا  املعاجلة، وه ابش ممكن كذلك ننطسلق إىل عمسلية
كيما قسلت أنه برانمج وطين صادقت عسليه السلجنة فيه مهام لكل 

والقطاعات احلكومية، وجنيو  .املتدخسلني مبا فيهم القطاع اخلاص
لسلجنة ونعرضو وهو راه دااب بدا التفعيل دايلو، ماشي كنتكسلمو 
برانمج غيكون، بدينا كنزلوه، غادي انخذو احملطات وغتكون 

تكون كذلك املعاجلة عن طريق فيها شق قانوين عمسلية تقييس و 
نذاكرو عسليه يف السلجنة وفيها شق كذلك دايل التعاقد مع 

 .الصناعيني

ما يتعسلق ابلسيد النائب احملرتم، كيفما كتعرفو أننا جيت       
احلاجب، أعسلم جيدا عسلى ماذا تتكسلم، وهو فهاد اإلطار يف شقه 

 ا بغينا نعاجلو اإلشكال مندايل اهلواء غادي تعاجلو هذا ألن حن
جذوره، ماشي غنبقاو ندخسلو كإطفائيني. اجلانب اآلخر السلي هو 

 ..واحد اإلرث راه حنا كنتعامسلو معاه يف إطار خمطط دايل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، ومشكورين عسلى املسامهة دايلك          
ان ابلعالقة مع الربملفهاد اجلسلسة. ومنر إىل آخر قطاع املكسلف 

واجملتمع املدين بسؤال أول من فريق األصالة واملعاصرة، تفضسلي 
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة موىن أشريط

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، تعهدت احلكومة يف إطار السياسة اجلنائية       
عاجلة مباملتبعة يف تنظيم وتسيري املؤسسات السجنية ابملغرب؛ أوال 

ظاهرة االكتظاظ ابملؤسسات السجنية، اثنيا إبطالق ورش لتحيني 
املنظم لسلسجون. أين وصسلتم يف تنفيذ  84.11القانون رقم 

 .تعهداتكم؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير       

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :ملان واجملتمع املديناملكلف ابلعالقات مع الرب 

أوال شكرا عسلى السؤال، ألن فعال السياسة احلالية حمكومة     
أبهداف طموحة؛ اهلدف األول يقوم عسلى معاجلة اإلشكالية دايل 

وأنسنة السجون، هلاد السبب هنالك سياسة لبناء  االكتظاظ
سجون يف عدد من املناطق، وحصل تقدم يف عدد من املدن، 

 .االحتياطي االعتقاللكن وهذا هو األهم العمل عسلى ترشيد 
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اآلن حبسب آخر تقرير دايل رائسة النيابة العامة السلي صدر فهاد 
وصسلنا  %48من بعد ما كنا يف  % 41األايم املاضية وصسلنا ل

السلي هو معتقل. نعم النسبة ابلنظر  44.111، تقريبا %41ل 
، عدد القضااي السلي تقدمت لسلنيابة %97لعدد القضااي احملالة هي 

السلي كانوا  %97، 8195قضية يف  197.111العامة 
 .%47أشخاص معتقسلني، ولكن رغم ذلك اهلدف هو نوصسلو ل

ش خصنا أنكدو أن املراجعة دايل القانون هذا واحد الور       
مكنت من املالءمة مع  9111املراجعة األوىل السلي كانت يف 

قواعد األمم املتحدة فهاد اجملال، لكن اآلن كاين مراجعة اثنية 
مرتبطة خصها تناغم مع مراجعة القانون اجلنائي ألن ما ميكنش  
كاينة عقوابت اآلن السلي هي عقوابت حبسية خصها حتول إىل 

الصسلح أو اخلدمة دايل املنفعة العامة أو عقوابت متشي حنو 
 عقوابت بديسلة، هذا جانب؛

ولكن كاين جانب اثين، وأان كنشكرك عالش طرحيت هاد       
السؤال ألن هاد الورش دايل مراجعة القانون يتالءم مع املراجعة 
دايل القانون اجلنائي ودايل قانون املسطرة اجلنائية يل خنربكم أبنه 

 غادي يتعتمد عسلى مستوى احلكومة، خص أيضا قريبا إن شاء هللا
 توقع مراجعة؛

هناك نقطة أخرية هي تفعيل املقتضى دايل الزايرة دايل       
وكالء املسلك لسلسجون، كاينة إلزامية دايل كل سجن خصو يتزار 

وصسلنا إىل  8195مرة يف الشهر، السنة األوىل، السنة املاضية 
 ...%11تنفيذ هذا اهلدف بنسبة 

 :لسيد رئيس اجللسةا

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة      

 

 

 :النائبة السيدة موىن أشريط

، أرقام "وشهد شاهد من أهسلها"السيد الوزير، كما قسلتم       
ة؛ ارتفاع تؤشر عسلى فشل السياسة اجلنائية املتبعرائسة النيابة العامة 

عسلى سبيل ألف  44 مهنمض نم ،سجني ألف 14 حاالت العود
 %41، واآلن %48الذي جتاوز سقف  االحتياطي االعتقال

 .مبعدل يعين أقل من النصف بقسليل %41يعين ولو أنه 

 العتقالاالسيد الوزير، يف حني أن قانون املسطرة اجلنائية يعترب 
جمرد تدبري استثنائي، أخذمتوه كقاعدة وهي املاسة  االحتياطي

 .ابحلرية الفردية لألشخاص وتقييد احلرية

أيضا نسائسلكم السيد الوزير، عن جدوى وجود بعض القواعد       
يف القانونية اليت ال يتم تفعيسلها؛ كإجراء اإلفراج املقيد بشرط لسلتخف

 رمزي من حدة اكتظاظ السجون والذي ال يستعمل إال بشكل
 .فقط

من القانون اجلنائي الذي يقضي إبيداع  11عدم تفعيل الفصل 
اجملرمني املنحرفني املدمنني عسلى املخدرات والكحول يف مؤسسة 
العالج، وذلك لعدم وجود مثل هذه املؤسسات يف املغرب إىل 

 مىت؟

السيد الوزير، حان الوقت اآلن لسلعمل ابلعقوابت البديسلة كما 
إلطار نسائسلكم عن مدى تفعيل املؤسسات ذكرمت، ويف هذا ا

وخصوصا القضائية منها املرصودة لسلبدائل العقابية وعسلى رأسها 
 .مؤسسة قاضي العقوبة

السيد الوزير، إن أكثر ما حيز يف النفس هو أن تظل مؤسساتنا 
السجينة عاجزة عن ترمجة شعار السجن إصالح وهتذيب إىل 

مزية ون ليس له إال أمهية ر أرض الواقع، التكوين املهين يف السج
بينما دورها كبري يف أتهيل السجناء وإعادة إدماجهم، مت إلغاء 

 ...القفة نعم لكن البديل غائب واملواد
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لسلسيدة النائبة، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل األصالة 
 .واملعاصرة

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ريتو التعقيب اإلضايف السيد الرئيس بغيت خنربكم أبنه البيان السلي ق
ماشي هو السلي تنشر يف الصحافة، السلي توزع يف الصحافة موقع 
فيه الكاتب العام غري ما بني قوسن، ابش تشوف هاذ اإلهاانت 
ابقية مستمرة فهاذ املؤسسة، املسألة الثانية األخرى السلي بغيت 

ي  ن السيد وزير العالقات مع الربملان هو السلنقول أبنه السياسة اآل
كيجاوب، مابقاش وزير العدل كيجاوب عسلى السياسة اجلنائية؟ 

مبعىن أن احلكومة هزات يديها هنائيا عسلى الشغل دايل  أن السياسة
النيابة العامة، وأصبحت..، ال احلكومة السلي كتجاوب ماشي 

ية كتعتمد اجلنائ أنت، املسألة الثالثة السلي بغيت نقول السياسة
عسلى البحث والبحث يف مجيع اجلرائم، مسعنا أن هناك كان الواقعة 

الواجب جلاللة املسلك، والسلي  ابالحرتامدايل طنجة السلي مست 
توجهات فيه التهم لعدة جهات من طرف جهات أخرى، احنا  
كنطالبو إبجراء حبث عميق: أوال ملعرفة من وراء هذيك التصرفات 

رتام الواجب جلاللة املسلك، وتقولو احلقيقة ماشي السلي مست ابالح
تقولو غنجريو حبث وتنساو وجيبو لينا احلقيقة احنا غادي 

يوم غنجيو نطالبوكم  97نستمرو، كل شهر غادي جنيو، كل 
إبعطاء النتائج ابش إيال كان شي شخص وراء ذلك ميشي يتابع 
جنائيا، ولكن إيال ما كانش ذاك الشخص خاص املؤسسة أو 
اجلهات احلزبية السلي وجهات االهتام بواسطة وسائل اإلعالم 
لشخص معني أن تعتذر له، لذلك أنه احنا كنطالبوكم إبجراء 
حبث ونشر هاذ البحث ألنه االحرتام الواجب جلاللة املسلك، 
مسألة أساسية مفروضة عسلينا دستوراي وأخالقيا ولن نقبل حبزب 

 ك، أو حىت اهتام شخصابملساس ابالحرتام الواجب جلاللة املسل
 .ما معني غري هكذا لتصفية حساابت سياسية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيبات إضافية هتم السياسة السجنية اجلنائية لسلسجون، يف ما 
خيص البالغ أؤكد لكم أبن البالغ الرمسي هو الذي ما تسلي وما 

 راعتمد ابملؤسسة، وينبغي جلميع وسائل اإلعالم أن حترتم ما صد
عن املؤسسة، رد السيدة، تعقيبات إضافية، تفضل السيد النائب 
التجمع الدستوري تفضل فريق التجمع الدستوري تعقيب إضايف 

 .يف ما تبقى من الوقت

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

 شكرا السيد الرئيس،

لسلي احنن نعترب أن فشل السياسة العقابية داخل السجون هي 
أدت ارتفاع اإلجرام يف بالدان، وارتفاع العودة لسلسجون، وهاذ 
الشي كيخسلي بعض املافيات دايل السياسة أنه يسلجؤو لبعض 
األساليب السلي كنعتربوها أساليب بريئة السلي كيتكسلم وأان أخص 
ابلذكر ما وقع يف طنجة، واحنا هنار السلي تكسلمنا عسلى طنجة راه 

واحد، حنن نطسلب من السيد وزير ماوجهنا االهتام حىت لشي 
العدل، واحلكومة أهنا تفتح حتقيق وننتظر نتيجة التحقيق، وكل 
واحد يتحمل مسؤوليتو كان مسؤول كان مواطن عادي يتحمل 
املسؤولية دايلو، حنن حنرتم كل األطياف السياسية وحنرتم كل 
األشخاص اإلخوان النواب والنائبات، ولكن نطسلب التحقيق 

ان يق عادل ويكون النتيجة دايهلا تعرض أمامنا يف الربملويكون حتق
والكل يتحمل املسؤولية دايلو وهاذ الشي راه مس ابلوقار دايل 
املؤسسة املسلكية، وما ميكنش نسكتو عسليه كمغاربة السيد الرئيس، 

 .وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .هل من رد عند السيد الوزير

ومة املنتدب لدى رئيس احلكالسيد مصطفى اخللفي، الوزير 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

أوال التقرير دايل رائسة النيابة العامة ينبغي قراءته كامال، ألن فيه 
أن  ، وهياالحتياطي االعتقالواحد الفقرة مهمة عسلى إشكالية 
توى ماشي عسلى مس االستئنافاملشكل كاين عسلى مستوى حماكم 

من السجناء مبعىن ماشي  % 97حماكم ابتدائية، مبعىن أنه فقط 
مها السلي ما صدر فيهم حىت شي حكم  % 97، % 41

 لاالعتقا، أما كاين أشخاص السلي مها مزال عسلى ذمة ابالعتقال
ولكن مازال ما صدرش فيه احلكم النهائي ماشي  االحتياطي

 .، هلذا القراءة% 97، االستئنافاحلكم دايل حمكمة 

اثنيا القضية املرتبطة ابملؤسسات دايل العالج أوال كاين جمهود  
كيتبدل، املراكز دايل اإلدمان والعمل املرتبط هباد الشي كاين فيه 
جمهود ابش ما نقولوش ما كايناش املؤسسات، ابلعكس تدار 
جمهود نوعي واآلن كاينة برامج ماشي فقط دايل العالج بل أيضا 

مندمج ومتكامل ميكن لكم تديروا زايرات ميدانية لواحد برانمج 
العدد دايل السجون ابإلضافة إىل إطالق برامج جديدة، الربانمج 
دايل حماربة التطرف داخل السجون، الناس السلي قاموا مبراجعات 
يف قضااي اإلرهاب وإعادة اإلدماج دايهلم هذا جمهود مهم تبدل، 

، كس عسلى السياسات دايل العفووبدا كيعطي الثمار دايلوا والع
وهذا واحد الشيء السلي ما كانش يف السابق هذا بدى كيتحقق 
وواحد من النتائج دايل السياسة اجلديدة كيتدار الشراكة ما بني 
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج مع الرابطة احملمدية 

م منوذج دلسلعسلماء واعطات مثار وتقدمات نتائج وشكل مفاجئة وق
 .مغريب فهاد اجملال، هادي هي القضية الثانية

القضية الثالثة؛ التجربة دايل القفة هادي واحد الشيء السلي هو 
جد مهم ابلنسبة إلينا ألن فاش تسلغات، تسلغى واحد العبئ، متا راه 

ألف أسرة، كانت كتحمل واحد  11تنتحدتوا عسلى أزيد من 
 دايهلا، نطورو هاد النظام العبء، اآلن الدولة كتحمل املسؤولية

شيء، ولكن هذا واحد اإلجناز ينبغي تثمينه والبعض ما كانش  
كيتصور يف املاضي، ولكن مها راه كتحقق وتنجز ومت اإلكمال 
دايلوا تقريبا بقات ميكن بعض اجلوانب ولكن املشروع احلمد هلل 

وكان واحد من اإلجنازات الكربى السلي  8195تقدم يف هاد سنة 
 ..القضية األخرى .تحتققا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال األخري من فريق العدالة 
 .والتنمية تفضسلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة اهل تكرور

 شكرا السيد الرئيس،

 عسلى التقارير الصادرة عن اجملسلس الوطين ابالطالعالسيد الوزير، 
حلقوق اإلنسان والعديد من املنظمات احلقوقية، يالحظ ارتفاع 
عدد حاالت التجاوزات اليت متارس داخل السجون من طرف 
موظفي املؤسسات السجنية يف حق النزالء، مما يشكل خرقا 
لسلقانون واملواثيق الدولية فضال عن الطسلبات اليت متارس ضد 

تقدمني ابلشكاايت بسبب سوء املعامسلة والتعذيب من أجل امل
التنازل عن هذه الشكاايت، هلذا نسائسلكم السيد الوزير احملرتم، ما 
هي التدابري املزمع اختاذها لسلقضاء عسلى هذه التجاوزات ومعاقبة 

 .املتسببني فيها؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جواب السيد الوزير
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 الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومةالسيد مصطفى اخللفي، 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

أوال أشكر عسلى طرح السؤال، اإلجراء األول هو تفعيل املقتضيات 
املرتبطة مبكافحة ومناهضة التعذيب، كاين اآلن منظومة لتسلقي 
الشكاايت وترتيب اإلجراءات والقيام بفحوصات طبية، السنة 

شكاية السلي تقدمت  49فحص طيب،  911أزيد من املاضية 
حول التعذيب بشكل عام، فضال عن أنه داخل السجون من بني 
الشكاايت السلي وقع حبت ثالث شكاايت مت ترتيب اإلجراءات 
القانونية الالزمة يف حق مرتكبيها، منظومة الشكاايت هي اخلطوة 

 شكاية فهذا كييعين 495تسجالت  8195الثانية، حبيث يف 
وهذا مؤشر عسلى أنه ما كنجوبوش أبنه ما كايناش جتاوزات نعم  
كتكون ولكن كاين منظومة اآلن ملواجهتها كاين شكاايت السلي  
كتكون كيدية والسلي كيوقع يعين التفاعل معها من أجل يعين 

ة، السلي ما كيكونش مرتبط ابملعين ابلشكاي التصحيح هداك اخلطأ
قوق اعل مع اجملسلس الوطين حلبقدر مسلي صدر الشكاية، أيضا التف

، جلن املراقبة القضائية 8195زايرة لسلسجون يف  811اإلنسان، 
قدمت ما جمموعه من مالحظات  8195اإلقسليمية السلي يف 

من عمل دايل جلن املراقبة القضائية،  9177أفضت إىل إجراءات 
أيضا اإلرساء دايل الشراكة يف اجملال دايل مناهضة التعذيب، ألن 

 .توكول اإلختياري اخلاص هبذا اجملال، معين به أيضا السجونالربو 

يف هاد اإلطار، كانت سياسة التكوين السلي مسؤولني عسلى تدبري 
موظفني خضعوا لسلمتابعة القضائية  91مستفيد.  711السجون 

بسبب العنف ضد السجناء، وهذا واحد النتيجة من نتائج هذا 
 .األمر

 ... القانوين اخلاص بزايرةمث أخريا تفعيل سياسة اإلجراء 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد بنجلول

السيد الوزير احملرتم، نثمن اجملهودات املبذولة عاليا، لكن معاانة 
السجون الزالت مستمرة السيد الوزير، ويكفي أن أحيل عسليكم 

ظاهر الوطين حلقوق اإلنسان، يقر أبنه املمقتطف من تقرير اجملسلس 
دايل التعذيب الزالت مستمرة من الضرب ابلعصا واألانبيب 
البالستيكية، والتعسليق بواسطة األصفاد أببواب الزانزين ملدة 
طويسلة، وإستعمال الفسلقة، وغرز اإلبر، والصفع، هذا تقرير اجملسلس 

 .الوطين حلقوق اإلنسان

ر األمثسلة احلية، بعد مرور أكثى بعض السيد الوزير، أحيسلكم عسل
من سنة، واملعتقل انصر الزفزايف الزال يف سجن انفرادي، ضدا 
عسلى احلقوق الوطنية والدولية. السيد الوزير، سبق وأثران موضوع 
التعذيب اليت أاثرها بعض املعتقسلني داخل السجون، إىل حد 

يق فالساعة، مل نتسلقى التوضيحات هبذا اخلصوص، املعتقل تو 
بوعشرين، ثالث أشهر وهو يطالب بطبيب دون جدوى، آلالم 
يف الكتف، يكتفي فقط ببعض املسكنات لسلحد من األمل، 
الفسحة حيضرها معه احلراس، خالل الزايرة يتواجد احلراس دون 
أخذ املسافة الالزمة، احلرمان من إرسال الرسائل لألسر، كذلك 

دة عن إىل سجون بعي السيد الوزير نسجل أنه يتم نقل السجناء
 ..مكان سكناهم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ األصالة واملعاصرة، 
 .فيما تبقى من الوقت

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

السيد الوزير، بصفتكم مكسلف ابلعالقات مع الربملان، فامسح يل 
ا وبني يف توسيع اهلوة بينهأنكد ليكم أبن احلكومة مازال مستمرة 

املواطن، اليوم تقدمنا إبحاطة عسلما حول الزايدة يف فواتري الكهرابء 
السلي كيدعيو أبنه غادي ميولو هبا كأس العامل وبعض املهرجاانت، 
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وما قبسلتوهاش منا. يف حني مسلي كيكون شي مسؤول حزيب وال 
حكومي، كنسمعو البالغات ونسمعو التدوينات، ونسمعو 

اءات الصحافية، ما جيتوش تنورو الشعب املغريب، احلاجة السلق
السلي كتهم املواطن واملواطنني، اذهب انت وربك فقاتال، السلي  
كتهمكم أنتم كسياسيني، خصنا خنرجو ونديرو البالغات وهذا. 

مىت ىل إالسيد الوزير، راه كنخاف هاد املقاطعة نبقاو متجاهسلينها 
 ؟ ..خاصكوم جتاوبوان

 :اجللسة السيد رئيس

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

 :النائب السيد حسن عديلي

السيد الرئيس، يف احلقيقة ملا يتحدث برملاين من أبناء الشعب، 
جاء من أحزاب من رحم الشعب، كيخصنا نتصنتو ليه، لكن ملا 
يتكسلم واحد من املفروض أنه اآلن يكون يف السجن، الختالس 
أموال عمومية وتبديد أموال عمومية وإقامة معارض جتارية، 

 ..حمكوم

 :السيد رئيس اجللسة

 ...نائبالسيد ال

 :النائب السيد حسن عديلي

وجيي ويزايد عسلى الشرفاء ويزايد عسلى الناس، ماشي معقول، 
يتكسلم  السلي غادي ولذلك سكتنا حىت عيينا وخاص يعرفوا الناس

 ...عسلى الناس خصو يكون قادر أنه يتكسلم

 :السيد رئيس اجللسة

وضوع السيد النائب انتهى الوقت، املرجو من اجلميع احرتام امل      
دايل التعقيبات اإلضافية، السيد الوزير رد عسلى التعقيبات.. رد 

السيد الوزير.. ايال امسحيت الكسلمة عند السيد الوزير لسلرد عسلى 
 ...التعقيبات..تفضل السيد

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

عندان مسلتمس ليكم السيد الرئيس، حينما أوال ال جيوز رد       
النائب عسلى النائب هذا ماشي مشكل، ولكن حينما نتحدث 
عن النواب وحنن بيننا عالش ما حيدد النائب السلي كيقصد، قولو 
لنا فالن بن فالن وحنا غنديوه احلبس، غري قولوا لنا فالن بن 

وجهش ن فالن ولكن ما يفالن.. وخسليين هنضر.. قولوا لنا فالن ب
االهتام هكذا ابملطسلق ألنه السلي كان مقصود خاصو ميشي احلبس، 
أان السلي قصدتيين دااب.. دااب قول السمية ونديوه احلبس ما عندان 

 ..إشكال

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير، عندك شي تعقيب إضايف تفضل.. تفضل السيد 
لوزير، ؟.. تفضل السيد االوزير.. السيد الوزير ما عندكش تعقيب

الكسلمة عند السيد الوزير.. احرتم القاعة السيد النائب، السيد 
النائب احرتم القاعة.. السيد النائب.. اش هاد الفوضى السيد 

 .النائب. الكسلمة عند السيد الوزير، تفضل السيد الوزير

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

 ..أوال املوضوع دايل طسلب  

 :السيد رئيس اجللسة

السيد الوزير تكسلم.. السيد النائب، السادة النواب.. السادة       
النواب.. السيدة النائبة مالك اش وقع لك؟ السيدة النائبة اش 

عند  ةوقع لك؟ شوية دايل اهلدوء.. تفضل السيد الوزير. الكسلم
السيد الوزير.. ابركة من الفوضى السيد النائب.. السيد النائب 
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هادي راه فوضى.. الفوضى هنااي.. تفضل السيد الوزير.. تفضل 
 ..السيد الوزير

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

 ..أوال إيال امسحتو    

 :السيد رئيس اجللسة

الكسلمة عند السيد الوزير، واخا السيد الوزير غادي تسمح       
 .لنا نعطيو نقطة نظام لسلسيد الرئيس.. السيد الرئيس احملرتم مرحبا

 :)النائب السيد حممد مبديع رئيس فريق احلركي )نقطة نظام

السيد الرئيس، كنتأسف هلاد الوضع السلي وصسلت ليه املؤسسة      
ار التشريعية، تنتأسف هلاد الوضع والشعب املغريب كيتابعنا، السلي د

فينا الثقة نعاجلوا ليه القضااي دايلو، واإلشكاليات دايلو، 
واإلنشغاالت دايلو. ولينا واحسلني يف بعضياتنا، ما يشرفناش  
كنواب أمة وكمجسلس، حنا الفريق احلركي كانسحبو من هاد 

 .اجلسلسة

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد الرئيس، تفضل السيد الوزير      

 

 

 

 

 

 

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

 ..أوال هاد السؤال    

 :السيد رئيس اجللسة

 .فيما تبقى من الوقت      

حلكومة االسيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

السيد النائب احملرتم، كان ممكن يطسلع عسلى البالغ دايل     
املكتب الوطين لسلكهرابء واملاء الصاحل لسلشرب، السلي صدر هادي 

 أايم كيوضح لسلمغاربة أنه ليست هنالك أية زايدة يف الرسوم 91
 91غري صحيح، فقسلت هذه  دايل الكهرابء، أبن هذاك الكالم

أايم صدر البالغ هاذي املسألة األوىل، الثانية الناس  91أايم، 
الشعب املغريب ما ميكنسليكش ابش املقاطعة جزء من  االسلي دارو 

 .تبدا تدير هذيك العبارة التحقريية عمالة قيادة كذا، اسحبها

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجللسةورفعت  شكرا السيد الوزير، شكرا لسلجميع،

 

 


