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؛ السيد الرئيس احملرتم                  

؛ ن و السيدات والسادة الوزراء احملرتم   

؛ ن و السيدات والسادة املستشارون احملرتم   

التي أعد التقارير  ها لجنة تيشرفني أن أعرض على مجلسنا املوقر نص 

بمناسبة  األساسية  والبنيات  الترابية  والجماعات  ملدراس  الداخلية  شاريع تها 

تندرج   التي  للقطاعات  الفرعية  السنة    ضمنامليزانيات  برسم  اختصاصاتها 

مل2220املالية   طبقا  وذلك  املادة  ،  ملجلس    94قتض ى  الداخلي  النظام  من 

 املستشارين ويتعلق األمر ب: 

 وزارة الداخلية؛  ➢

 ؛وزارة التجهيز واملاء ➢

 ؛النقل واللوجستيكوزارة  ➢

 الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛وزارة إعداد الرتاب  ➢

على   اللجنة  القطاعية خالل  دراسةانكبت  الفرعية  امليزانيات   مشاريع 

في املنعقدة  من  االجتماعات  املمتدة  إلى    19  الفترة   ذإ،  2021دجنبر    3نونبر 

  شغالهاأل تابعة  املو حضور الفعال  على ال  ونحرص السيدات والسادة املستشار 

القيمة    املستمرة التي  واملساهمة  املناقشات  التدبيري  ال  همتفي  واقع 

ال مجموعةحكوميةللقطاعات  وطرح  الخلل  مكامن  على  والوقوف  من   ، 

، ال سيما القضايا ذات الطابع املحلي، الجهوي والوطني، و بدائلال قترحات و امل

الفرعيةلحظة     وجعل امليزانيات  مشاريع  مناسبة  مناقشة    تقييم ل  فرصة 

مجلس    ة  نظرا لخصوصي   ،من جوانبها التقنية  العمومية  والبرامج  السياسات
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املتدخلة    املستشارين الهيئات  مختلف  عن  ممثلين  تركيبته  في  يضم  الذي 

 . مباشر في عملية توطين وتنفيذ السياسات العموميةبشكل 

اإلطاري  الو  هذا  في  أ  ،فوتني  بعباراتأن  واال   تقدم  لسيد  ل  متنانالشكر 

دارته لالجتماعات بحكمة  حسن إ  على  رئيس اللجنة  موالي عبد الرحمان ابليال

لسادة لوفي نفس السياق أتقدم بالشكر  لحيز الزمني بكل اقتدار،  لتدبيره  على  و 

اللجنة   مكتب  ذابرمجتهمحسن    علىأعضاء  وفي  للسيدة   أتقدم  اإلطار ت  ، 

الوزراء عن  املحترمين    والسادة  ونيابة  نفس ي  عن  والسادة    ةالسيدأصالة 

نظير ما وضعوه رهن إشارتهم من    أعضاء اللجنة، بالشكر واالمتناناملستشارين  

 يل تسعى إلى تنز التي    واملفصلة، وعلى عروضهم القيمة  بيانات ومعطياتو وثائق  

واالنجازات  الدولة    اتلسياسالتوجهات االستراتيجية  بلورة  البرنامج الحكومي و 

تحقيقها برسم سنة  لها الوقوف على البرامج واملشاريع التي تم  خال  من   التي تم  

البرامج2021 على  وكذا  املالية  وراش  واأل   ،  السنة  برسم  مع ،  2022املسطرة 

الوزارية، وكذا  االكراهاتاستحضار كافة   م   املرتبطة بقطاعاتهم  قدموه ا  على 

  تدخالت واستفساراتتوضيحات وشروحات بمناسبة إجابتهم على مختلف  من  

املستشار  والسادة  املؤسسلل  تكريسا   نو السيدات  بين  اإليجابي    ةتفاعل 

 . التنفيذيةاملؤسسة التشريعية و 

؛ السيد الرئيس احملرتم   

؛ ن و السيدات والسادة الوزراء احملرتم   

؛ ن و السيدات والسادة املستشارون احملرتم   

مناسبة يزانية الفرعية لوزارة الداخلية  شروع اململ  العامةشكلت املناقشة  

اعتزازهم بالتعامل الصارم ن عن  و عبر من خاللها السيدات والسادة املستشار 
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ملليش واملتكررة  الخطيرة  االستفزازات  مع  ايا لبالدنا  في  لبوليساريوت   املتمثلة 

دانوا  أكما  قرارات األمم املتحدة،  ل  تحدفي    ،البضائع  وتنقل  التنقل املدني  عرقلة

العزيزة بالدنا  ومقدسات  الثوابت  املشينة ضد    التعاطي   طالبواو   ، السلوكات 

بسياد  معبحزم   املساس  نفسه  له  من سولت  املغربكل  الترابية،    هووحدت  ة 

 نها املغاربة ملكا وشعبا. وذلك انسجاما مع اإلرادة الجماعية التي يعبر ع

كوفيد  )ثار السلبية لفيروس كورونا  اآل عنداملستشارون السادة  توقف  و 

بفضل  (  19 أنه  مؤكدين  املغربي،  االقتصاد  االستباقية على  امللكية    الرؤية 

اململكة سباقة إلى  جعلت  جائحة  هذه الفي تدبير  والتوجيهات السامية الحكيمة  

انتشار  تساهم  ،اتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة الحد من  الفيروس   في   هذا 

 . الباهظةالقتصادية واالجتماعية رغم التكلفة ا

املستشار كافة  ونوه   امللكية  و السادة  بالرؤية  تدبير    الحكيمةن  هذه  في 

امللك محمد السادس   التوجيهات النيرة لصاحب الجاللةوفي مقدمتها  ،  جائحةال

التدابير الصحية واالجتماعية    تخاذا  ا للحكومة من أجلطاهالتي أع  ،نصره للا 

في   الثقة  منسوب  رفع  من  مكنت  التي  كما واالقتصادية    واثمن  املؤسسات، 

اتخذتها   التي  اإلجراءات  و مختلف  الداخلية  الحكومة  الرامية خاصة  وزارة 

ديناميته الوطني الستعادة  املقاوالتي  النسيج  إلى دعم  نطالق اإعادة  و  أساسا 

  لجائحة االجتماعيةو  ةاالقتصادي التداعيات جاوز تو  الوطني  االقتصاد عجلة

رجال السلطة وأعوانها  تمت اإلشادة بالعمل الجبار لكما  ،  "19-كورونا "كوفيد

من الوطني والدرك امللكي والقوات املسلحة امللكية والقوات املساعدة  ورجال األ 

الجائحة وحافظت   اءاحتو ساهمت في  والوقاية املدنية واالطقم الطبية، التي  
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لعب دورا   التنظيم اإلداري الترابي  من والنظام العام، وتم التأكيد على أنعلى األ 

 . الة الطوارئ الصحيةدابير إعالن ح تتنزيل مهما في 

وطني  سياق  في  تأتي  امليزانية  هاته  دراسة  أن  املتدخلون  السادة  وأكد 

الخضراء  املسيرة  لذكرى  اململكة  تخليد  مع  تزامنا  وتأتي  استثنائيين،  ودولي 

بعد   جاءت  الوطني  املستوى  فعلى  املجيد،  االستقالل  عيد  وذكرى  املظفرة 

هوية والجماعية العامة التشريعية، الج  يةتنظيم بالدنا لالستحقاقات االنتخاب

واحد يوم  أجواء  ،في  في  مرت  والجدية   والتي  املسؤولية  يطبعها  استثنائية 

والنزاهة  مع    ،والشفافية  ينسجم  ما  وعلى  لبالدنا   الديمقراطي  الخياروهذا   ،

 املستوى الدولي الذي يعرف انتشار جائحة كورونا. 

الجهوية   خيار  توطيد  على  التأكيد  تم  املتقدمة،  الجهوية  وبخصوص 

دستوري واستراتيجي ملا يتوخاه من تعزيز املسار الديمقراطي وضمان كخيار  

الترابية،   الوحدة  واملجاالت، وصيانة  املناطق  بين مختلف  والتناسق  التكامل 

قاطرة  باعتباره  الورش  هذا  تنزيل وتسريع   استكمال  املطالبة بضرورة  وتمت 

املجالية العدالة  وتحقيق  واالجتماعية  االقتصادية  و ،  للتنمية  دعت  هذا 

تثمين    إلى  املداخالت املغربية  وتعزيز  ضرورة  للتجربة  اإليجابية  املكتسبات 

إقليميا   مجال  ،  ودوليا وجهويا  املتميز  استحسنت وفي  البشرية  التنمية 

لالستثمار في الرأسمال البشري واعتماد جيل جديد    التدخالت إعطاء األولوية

االستراتيجية  فيما يتعلق ب، و عيةمن املبادرات الذاتية لتقليص الفوارق االجتما

ضرورة  التدخالت  حرصت  منية  األ  األمنية  على  املخططات  تفعيل  مواصلة 

مختلف  و  املختصة  جهود  تكثيف  والتحديات  األجهزة  للتهديدات  للتصدي 

 النجاعة واالستباقية.  مزيد من واملحافظة على درجة اليقظة والتأهب في إطار
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مناقشة   واملاءقطاع  وبخصوص  والسادة    التجهيز  السيدات  تناوله 

البناءن  و املستشار  والتقييم  املستفيضة  من  ،بالدراسة  القطاعات    باعتباره 

أساسية    الهامة اإلستراتيجية   االستثمارل ورافعة  الجاذبية   تنمية  وتعزيز 

املتدخلون    أجمعو ،  املجالية تدبير جل  وجودة  وثيرة  من  الرفع  ضرورة   ه على 

وتسريعها،    واملخططات الكبرى املهيكلةواالوراش  وثيرة إنجاز املشاريع  مواصلة  و 

واالجتماعيتحقيقا   االقتصادي  البنيات  وتأهيل  وتطوير  املنشود    اإلقالع 

كذا  ، و والعمل على تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية  ،التحتية األساسية

تقوية مردودية   عبر تهتعزيز نجاعإعطاء دينامية جديدة لالستثمار العمومي و 

تعزيز الرصيد   انطالقا من  ،ةتفعيل االستراتيجيات القطاعيو األوراش الكبرى  

ومنح قطاع  ،  املينائي واالستمرار في السياسات االستراتيجية في مجال الطرق 

تحسين ترشيد و وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي لمن خالل  ،  الزماملاء االهتمام ال 

 . املائي األمنالتزود باملاء وتحقيق 

مشروع امليزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك    وبخصوص مناقشة

  ي طرقالالنقل  :  وتأهيل قطاعاتوتثمين    تحسينتطرقت التدخالت إلى ضرورة  

و و  والجوي  القطاع عبر  اللوجستيك    قطاع  ، وتطويريسككال البحري  إشراك 

حكامالخاص وتعزيز  الهامةة  ،  القطاعات  املوارد    هذه  مهنية  من  والرفع 

 إلرساء مقومات اقتصاد وطني تنافس ي مندمج.،  ا البشرية العاملة به

املستشار  والسادة  السيدات  مناقشة  و وتطرق  سياق  في    مشروعن 

لوزارة   الفرعية  والتعمير    إعدادامليزانية  الوطني  وسياسة   واإلسكانالتراب 

ايا املرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وتم التركيز مجموعة من القض، إلى  املدينة

 ، وإعداد مرجعيات تقنية جديدةة العامة إلعداد التراب  على توجهات السياس

نسجمة  املتنمية  الضمان إرساء دعائم  و ومراجعة منظومة التخطيط الترابي،  
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وتجسيد  املو  السياسات  استدامة،  إعداد  و   يةالقطاعلتقائية  في  العمومية 

تنموية والجماعات  لل  برامج  الجهات  ومصاحبة  مواكبة  من  انطالقا  جهات، 

املخططات   وضع  مراحل  في  املندمجة  التنمويةالترابية  وتحسين   ،الترابية 

للمجاالت   االقتصادية  الحضرية  الترابية الجاذبية  املنظومة   اءسوإر ،  وتعزيز 

التعمي بوثائق  الوطني  التراب  تغطية  لضمان  مرن  تعمير  وتشجيع أسس  ر 

الترابي،اال  القروية واملراكز    ستثمار عن طريق العرض  التنمية  القروية  ودعم 

املستدامة    الصاعدة التنمية  قلب  في  القروي  بالعالم  السكن  قصد  وجعل 

   مع توخي العدالة املجالية التنموية بين الجهات وارق الف قليصت

في   التقديمية  ثنايا وتجدون  العروض  التقرير  لسادة  وا  للسيدة  هذا 

اللجنة،   أمام  امللقاة  من    وملخصالوزراء  عنها  املعبر  والتدخالت  املناقشات 

من  ورد  عما  املقدمة  واألجوبة  املستشارين،  والسادة  السيدات  طرف 

 راء. استفسارات ومالحظات واقتراحات للسادة الوز 

؛ السيد الرئيس احملرتم        

               ؛ ن و السيدات والسادة الوزراء احملرتم 

    ؛ ن و م السيدات والسادة املستشارون احملرت

على مشاريع امليزانيات الفرعية  التصويت  بالدراسات واملناقشات    تتوج

والجماعات للقطاعات الوزارية التي تندرج ضمن اختصاصات لجنة الداخلية  

يوم  في االجتماع املنعقد  ،  2022برسم السنة املالية    الترابية والبنيات األساسية

 الجدول شقيها املتعلقين بالتسيير واالستثمار وفق    في،  2021دجنبر    3الجمعة  

 : التالي
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نتائج التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية التي تندرج ضمن اختصاص  
 2022جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية برسم السنة املالية 

     
جمموع  
 املصوتي 

 

  نتيجة التصويت 

 القطاع احلكومي 
 املوافقون  املعارضون  املمتنعون 

حد ال أ  20 أحد   ال     مزيانية التس يري اإلمجاع  
 امليزانية    مشروع 

 الفرعية 
 وزارة الداخلية ل 

 

أحد   ال  20 أحد   ال    مزيانية الاستامثر  اإلمجاع  

أحد   ال  20 أحد   ال    املزيانية برمهتا  اإلمجاع  

مشروع امليزانية   مزيانية التس يري 16 4 ال أحد  20
الفرعية لوزارة  

 مزيانية الاستامثر  16 4 ال أحد  20 التجهيز واملاء 

 املزيانية برمهتا  16 4 ال أحد  20

 امليزانية    مشروع  مزيانية التس يري 16 4 ال أحد  20

 الفرعية 

وزارة النقل  ل 
 واللوجستيك  

 مزيانية الاستامثر  16 4 ال أحد  20

61 4 ال أحد  20  املزيانية برمهتا  

 امليزانية    مشروع  مزيانية التس يري 17 3 ال أحد  20

 الفرعية 
وزارة إعداد الرتاب  ل 

الوطني والتعمري  
 واإلسكان 

 وسياسة املدينة 

 مزيانية الاستامثر  17 3 ال أحد  20

 املزيانية برمهتا  17 3 ال أحد  20

 امضاء:                                                                                                         
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 تقــــريـر      
 

 الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسيةجلنة     
 

 حـــــــول 
     

 الداخلية الفرعـــية لـوزارة    ية امليزان شروع  م
 

 

 2022املاليـة  برسم السنة                    
 
 

 

  

 

  
 

 
 والتوزيع طبع بمصلحة الطباعة                   

                                           

 

 مقرر اللجنة                    

 املهدي عثمون 

 رئيس اللجنة

 موالي عبد الرحمان ابليال

 األمانــة العامـة

راقبة   مديرية التشريع وامل

 قسم اللجان

الداخلية والجماعات مصلحة لجنة 

 الترابية والبنيات األساسية

2027-2021الوالية التشريعية   

------------------ 

2022-2021السنة التشريعية:  

---------------- 

2021أكتوبر:  دورة  
 

 اململكة املغربية 

 البرملان 

 مجلس املستشارين 
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 تـقــــــــــديـــم  الــتــقــريـــــر 
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  السيد الرئيس احملرتم، 

ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم         

        ن، و السيدات والسادة املستشارون احملرتم 

على   أعرض  أن  من يشرفني  املنجز  التقرير  نص  املوقر  مجلسنا  أنظار 

لدن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية، بمناسبة دراستها  

  .2022ملشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة املالية  

اللجنة  يومي م   تدارست  تواليا  املنعقدين  االجتماعين  في  امليزانية  هذه  شروع 

الرحمان   2021نونبر  24واألربعاء    19الجمعة   برئاسة املستشار السيد موالي عبد 

 ابليال وبحضور السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية. 

 هفي بداية االجتماع األول واملخصص لتقديم السيد وزير الداخلية لعرض 

مش املالية  حول  السنة  برسم  الداخلية  لوزارة  الفرعية  امليزانية  ، 2022روع 

الرئيس   الوزير أصالة عن نفسه ونيابة عن  بتقدم السيد  للسيد  التهاني  أزكى 

املستشار  والسادة  في  و السيدة  املولوية  الثقة  تجديد  على  اللجنة  أعضاء  ن 

 مهامه الجسام. شخصه وتعيينه على رأس قطاع مهم متمنيا له التوفيق في 

فيه أن مشروع هذه امليزانية   هذا، وألقى السيد الوزير عرضا قيما أكد

ل العامة  الخطوط  ضمن  يندرج  التي الفرعية  واآلفاق  الحكومي،  لبرنامج 

شرفها من خالل التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد تست

ستراتيجية شمولية تنبني على ية اؤ ضع ر و السادس نصره للا وأيده. الرامية إلى  

التفعيل التدريجي للنموذج التنموي الجديد عبر إطالق جيل جديد من البرامج  

اقتصادي، خاصة فيما  -بعد املجالي والبيئي وسوسيوالواملشاريع التنموية ذات  

البنيات  وتوفير  الهشة،  الفئات  ورعاية  االجتماعية  الحماية  بأوراش  يتعلق 
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والح للقرب،  آليات األساسية  وترسيخ  واملجالية  االجتماعية  الفوارق  من  د 

 التضامن والتنمية البشرية. 

افر الجهود، حول  ظملغرب يدشن مرحلة جديدة، تقتض ي توأوضح أن ا

ملواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية    األولويات االستراتيجية

 من خالل التأكيد على ثالثة أبعاد رئيسية:

مكانة املغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، السيما في ظرفية  تعزيز   .1

 مشحونة بالعديد من التحديات واملخاطر والتهديدات؛ 

 تدبير األزمة الوبائية، ومواصلة إنعاش االقتصاد؛ .2

من   .3 متكاملة،  مجموعة  وإطالق  التنموي،  للنموذج  الفعلي  التنزيل 

 املشاريع واإلصالحات من الجيل الجديد.

السيد الوزير عند الحصيلة العامة ملنجزات هذا القطاع برسم  وتوقف  

من  العديد  وإنجاز  تفعيل  في  قدما  باملض ي  تميزت  أنها  مبرزا  الجارية،  السنة 

 البرامج واملشاريع املهيكلة للحقل السياس ي واالقتصادي واالجتماعي ببالدنا. 

أنه ك   وأفاد  الناجمة عن جائحة  وفيد بالرغم من الظروف االستثنائية 

في    19 لإلسهام  والترابية  املركزية  للمصالح  الشاملة  التعبئة  استدعت  والتي 

الوزارة  حرص  مع  مضاعفاتها،  ومن  الجائحة  هذه  انتشار  من  الحد 

إنجاز   على املبرمجة،    مواصلة  إيجاد حلول  و املشاريع واألوراش  االنكباب على 

الشروط األساسية    ن توفيروآليات مبتكرة تتميز بالنجاعة واملالءمة، فضال ع

ممتلكاتهم،   بالستتبا  املواطنين وحماية  وطمأنينة  على سالمة  والسهر  األمن 

في دمب االنتخابية  االستحقاقات  كافة  تنظيم  على  بالدنا  بقدرة  االعتزاز  يا 

 موعدها، مما يعد مؤشرا عن صالبة وثبات التجربة الديمقراطية للمغرب. 
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به  الذي يضطلع  للدور املحوري  تحقيق   واعتبارا  في  املساهمة  في  األمن 

جهودها من   2021االستقرار والتنمية، أوضح أن الوزارة واصلت خالل سنة  

أجل االستمرار في االرتقاء بهذا املرفق الهام لجعله في أعلى مستويات الفعالية 

والنجاعة وقادرا على التصدي لكل التحديات اآلنية واملستقبلية، مع مواصلة  

األمنية   مواجهة تلاملصالح  في  املعتمدة  العمل  وخطط  املقاربات  فعيل 

 التهديدات اإلرهابية التي تحيط ببالدنا. 

أبرز أن الوزارة عملت على  ،  ومواكبة لتوسيع املدارات الحضرية للمدن

تطوير   عن  فضال  املواطنين،  من  الخدمات  وتقريب  األمنية  التغطية  توسيع 

 حتية التابعة لها، وتعزيز للموارد البشرية واملادية. وتحديث البنيات الت 

هذا، ومن أجل ضمان تحسين آليات التدبير والرفع من مستوى األداء  

في مجال الوقاية واإلنقاذ، أفاد أن املديرية العامة للوقاية املدنية عملت على 

 مواصلة تعزيز تواجدها على امتداد التراب الوطني. 

  ه تقدمة وإيمانا من الوزارة بضرورة تسريع وبخصوص ورش الجهوية امل

من  انط تموقعه  اكانتهمالقا  وأهمية  امل  ا الدستورية  الصرح  ؤسساتي داخل 

الجهود ملواصلة تفعيل هذا  ل قصارى  ذبعلى  الوزارة  حرص    على  لبالدنا، أكد

مافتىء الذي  الرائد  عنايته    الورش  كامل  للا  حفظه  الجاللة  صاحب  يوليه 

على استكمال الهياكل   نكبت مصالح الوزارةطار اإل ورعايته السامية، وفي هذا ا

املؤسساتية واملالية والبشرية للجهوية املتقدمة، فضال عن تعميم العديد من 

ويجري  القدرات،  ودعم  املوارد  برصد  املرتبطة  واملسطرية  اإلجرائية  التدابير 

تعز  أن  مضيفا  عامة،  بصفة  والحكامة  التدبير  وسائل  تطوير  على  يز العمل 

والتنم الجهوية  أرض  مسلسل  على  ملموسا  نوعيا  تطورا  يعرف  الترابية،  ية 

منالواقع،   فاعلةتصورات    انطالقا  واملد   ومقاربات  األبعاد   ،خالتمتعددة 
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بين الدولة والجهات، وكذلك على الشراكة    وتنبني على   بين مختلف التعاقد 

 . للمجتمع املدنيلحية خواص، مع إشراك الطاقات اال عموميين أو ال الفاعلين

التنموي،  أنإلى    وأشار النموذج  من  تفعيل  ينطلق  أن  امليثاق   ينبغي 

أجل   من  الالتمركز  يتيح    الذيالتنمية  الوطني  آليات  وإغناء  لتعزيز  فرصة 

والحكامة الترابية، عبر ابتداع أنماط مبتكرة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل  

أنظار  محط  أضحت  املغربية  التجربة  أن  مؤكدا  واملحلية،  الجهوية  التنمية 

الدول ا من  ح  لعديد  في  الفاعلة  الدولية  والحكم قواملنظمات  الالمركزية  ل 

 املحلي الرشيد. 

الجهوية بو  التصاميم  مشاريع  وضع  من  الجهات  مجالس  تمكين  هدف 

 إلعداد التراب، سجل مواكبة وتتبع الوزارة ملجالس الجهات في هذا املجال عبر:

 ؛ ثالثاملندمجة للجهات الجنوبية العقود برامج التنمية  •

الفوارق املجالية واالجت • تقليص  القروي)برنامج  بالوسط  -2017ماعية 

 ؛ ("2023

 ؛ل الحضري للمدن واملراكز الحضريةبرامج التأهي •

 تعميم تزويد الوسط القروي باملاء الشروب.   •

( البشرية  للتنمية  الوطنية  باملبادرة  يتعلق  (، أوضح 2023-2019وفيما 

املكتسبات   وتعزيز  تحصين  إلى  ترمي  شمولية  مقاربة  اعتماد  عرفت  أنها 

البشري،  بالرأسمال  النهوض  يتيح  بما  البرامج  توجيه  إعادة  مع  املحققة، 

خاصة   تدخالتها  بتقوية  قامت  الثالثة،  املرحلة  خالل  األداء  عبر  ولتحسين 

االستثمار بوثيرة متزايدة في الجوانب الالمادية للتنمية البشرية، وكذلك العمل  
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لتحقيق البشرية  التنمية  منظومة  في  الفاعلين  مختلف  بين  مع  االلتقائية 

 مختلف املقاربات القطاعية والرفع من الوقع اإليجابي للمشاريع. 

لميزانية الفرعية وفي الختام عرض السيد الوزير الغالف املالي املرصود ل

مليار درهم، بما في ذلك    41,1ما مجموعه    2022لوزارة الداخلية برسم سنة  

 اعتمادات االلتزام موزع كالتالي: 

بمبلغ  1 التسيير:  د 33,4.ميزانية  املوظفين ر مليار  اعتمادات  وتشمل  هم، 

بمبلغ    29,3بمبلغ املختلفة  والنفقات  املعدات  واعتمادات  درهم،  مليار 

 مليار درهم. 4,1

بما في ذلك اعتمادات األداء  7,6. ميزانية االستثمار بمبلغ  2   3,8مليار درهم، 

 مليار درهم.3,8مليار درهم واعتمادات االلتزام 

اما سقف التحمالت املرصودة للحسابات الخصوصية فقد بلغ ما يناهز  

 مليار درهم. 4, 48

مستقل بصورة  املسيرة  الدولة  بمرافق  يتعلق  السقف وفيما  يبلغ  ة، 

تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ما مجموعه    80اإلجمالي املخصص ملديرية 

 مليون درهم. 

  السيد الرئيس احملرتم، 

ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم         

          ن، و السيدات والسادة املستشارون احملرتم 

تقدم السيدات والسادة  في مستهل تدخالتهم في إطار املناقشة العامة،  

من طرف   املولوية  الثقة  تجديد  بمناسبة  الوزير  للسيد  بالتهاني  املستشارون 
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،  وتعيينه على رأس وزارة وأيده  صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره للا

الداخلية متمنين له كامل التوفيق في مهامه، كما أشادوا باملجهودات املبذولة  

طرف   قطاعا  من  باعتبارها  املجاالت  من  مجموعة  في  تتدخل  والتي  الوزارة، 

أفقيا، ونوهوا بمستوى عمل والة وعمال وأطر الوزارة ومختلف األجهزة التابعة  

ال القوات املسلحة امللكية واألمن الوطني  للوزارة، وبالدور الذي يضطلع به رج

ماية أمن وسالمة البالد الوقاية املدنية في حو والقوات املساعدة  والدرك امللكي  

 واملواطنين. 

وعبر جميع السادة املستشارون عن اعتزازهم بالتعامل الصارم لبالدنا 

املدني  تنقل  الوعرقلة  لبوليساريو  ا  تيا مع االستفزازات الخطيرة واملتكررة ملليش

دانوا السلوكات املشينة  كما أقرارات األمم املتحدة،  لل  في تحدوتنقل البضائع  

الثواب العزيزة ضد  بالدنا  ومقدسات  من بحزم    بالتعاطيوطالبوا  ،  ت  كل  مع 

سولت له نفسه املساس بسيادتنا ووحدتنا الترابية، وذلك انسجاما مع اإلرادة  

 نها املغاربة ملكا وشعبا. الجماعية التي يعبر ع

وطني   سياق  في  تأتي  امليزانية  هاته  دراسة  أن  املتدخلون  السادة  وأكد 

م تزامنا  وتأتي  استثنائيين،  الخضراء ودولي  املسيرة  لذكرى  اململكة  تخليد  ع 

بعد   جاءت  الوطني  املستوى  فعلى  املجيد،  االستقالل  عيد  وذكرى  املظفرة 

العامة التشريعية، الجهوية والجماعية   بيةتنظيم بالدنا لالستحقاقات االنتخا 

أجواء في  مرت  والتي  واحد  يوم  والجدية   في  املسؤولية  يطبعها  استثنائية 

الديمقراطي  اهة وهذا ما ينسجم مع  والشفافية والنز  بالرغم  بالدنا لالتوجه   ،

من الجائحة التي بلغت مرحلة الذروة في شهر غشت األخير مما فرض التقيد  

الجبار ألطر   بالعمل  للتنويه  الفرصة  الحيطة والحذر، واغتنموا هذه  بدرجة 

من  هبذلو  سلطة على ما الن والة وعمال ورجال اإلدارة الترابية مركزيا ومحليا م
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قدرات   عكست  التي  الدستورية  آجالها  في  االستحقاقات  هاته  إنجاح  أجل 

 اململكة املغربية وامكانياتها وعززت من تميزها ومن تموقعها. 

االستباقية في تدبير جائحة  ن بالرؤية امللكية  و السادة املستشار كافة  ونوه  

الجاللة لصاحب  النيرة  التوجيهات  تضمنت  التي  محم  "كورونا"،  د امللك 

للا نصره  اتخاذ  ،السادس  قصد  واالجتماعية   للحكومة  الصحية  التدابير 

املؤسسات، في  الثقة  التي مكنت من رفع منسوب  إلى    ضافةباإل  واالقتصادية 

اتخذتها   التي  واإلجراءات  التدابير  و مختلف  الداخلية  الحكومة  خاصة وزارة 

ديناميته الوطني الستعادة  املقاوالتي  النسيج  إلى دعم  أساسا  إعادة  و  الرامية 

الوطنيان االقتصاد  عجلة  االقتصادية  ل  طالق  التداعيات  تجاوز 

"كوفيد لجائحة  واالجتماعية الوقائية   -"19-كورونا  للتدابير  تام  احترام  في 

 ومن بينها: والصحية لألجراء واملستخدمين وعموم املواطنين، 

"حكامة   ت: مأسسة وتعميم لجن جهوية لليقظة االقتصادية في سبيل أجرأأوال

الجهوي" ال،  التدبير  والتدابير  للقرارات  اليقظة  تنزيال  لجنة  عن  صادرة 

منهجية الوطنية،  االقتصادية بين  وااللتقائية االندماج تضمن  وفق 

، وتم اقتراح في هذا  والخصوصيات التنموية الجهوية  االستراتيجيةالتوجهات  

ندمج، خلق منظومات جهوية للدعم بما يحقق انبثاق اقتصاد جهوي م اإلطار 

 من خالل:

جدا    • والصغيرة  الصغيرة  املقاوالت  لتمويل  لالستثمار  جهوية  صناديق  خلق 

من  املتضرر  الجهوي  االقتصادي  للنسيج  دعما  الذاتي،  واملقاول  واملتوسطة 

  الجائحة؛

 إحداث مراصد جهوية للطلبيات العمومية وتشجيع األفضلية الجهوية؛  •
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الجماعات الترابية والقطاع الخاص، لتسريع تشجيع عقود الشراكة بين   •

لجماعات  ليرة االستثمار العمومي، وتخفيف الضغط على املوارد املالية ثو 

 الترابية؛ 

على غرار التدابير املتخذة  إعفاء أو تأجيل سداد الضرائب والرسوم املحلية •

 على مستوى املديرية العامة للضرائب؛ 

ول أداء الجماعات الترابية ما بذمتها من  دورية السيد وزير الداخلية ح  ثانيا: •

 ."19تجاه املقاوالت، بالنظر لتداعيات آثار فيروس "كوفيد امستحقات 

التي يعتمدها   ةن باالستراتيجية األمنية االستباقي و وأشاد السادة املتدخل

املغرب في مجال محاربة اإلرهاب والجريمة، وثمنوا جميع املجهودات املبذولة  

وتقريب   األمني  املجال  في  الجيد  امليداني  والتنسيق  األمنية  األجهزة  من طرف 

ن بضرورة و الخدمات األمنية من املواطنين، فيما طالب أحد السادة املستشار 

باعتبارها  األمنية  الحكامة  األوضاع   تعزيز  الستقرار  األساس ي  الضامن 

 االجتماعية واالقتصادية واستكمال ورش التحديث في املجال األمني. 

بها   ينعم  التي  واألمن  االستقرار  أهمية  على  التدخالت  أغلب  وأجمعت 

املغرب في ظل محيط دولي وإقليمي مضطرب، مما يشجع على االستثمار وخلق  

 ماعية واالقتصادية. الثروة وتطوير مستوى التنمية االجت

وبخصوص الجهوية املتقدمة، تم التأكيد على توطيد خيار الجهوية كخيار  

دستوري واستراتيجي ملا يتوخاه من تعزيز املسار الديمقراطي وضمان التكامل  

، وصيانة الوحدة الترابية، الترابيةس والتناسق بين مختلف املناطق واملجاالت

تنزيل وتسري استكمال  املطالبة بضرورة  قاطرة وتمت  باعتباره  الورش  هذا  ع  

 الللتنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق العدالة املجالية، وباعتباره مدخ

لترسيخ الحكامة الترابية ومواكبة وتتبع مجالس الجهات في مجال وضع مشاريع 
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وتعزيز   للشباب  الشغل  فرص  وتوفير  التراب،  إلعداد  الجهوية  التصاميم 

م التشاركية،  الترسانة الديمقراطية  إخراج  مواصلة  ضرورة  على  ؤكدين 

اال  كل  ملعالجة  التنظيمية  القوانين  وتعديل  بها  املرتبطة  شكاالت  القانونية 

املجالي  التمايز  معالجة  في  الوزارة  تدخل  وعلى  الواقع،  أرض  على  املطروحة 

وتنزيل مختلف االتفاقيات املبرمة، والعمل على تعبئة املوارد املالية والبشرية  

هلة، وخاصة بالنسبة للجماعات الترابية التي تعاني من نقص على مستوى  املؤ 

املخططات   إلنجاح  وماليا،  إداريا  تقنيا  عملها  مواكبة  على  والعمل  املوارد، 

تقليص   وبرامج  املجالية،  والتهيئة  التخطيط  رأسها  وعلى  التنموية،  والبرامج 

ع وكذا  والقروي،  الحضري  بالوسطين  االجتماعية  وتحسين املجالية  صرنة 

الوسط  على  العزلة  فك  وبرامج  أوراش  ومواصلة  باملدن،  الحضري  النقل 

الطرقية   املسالك  بإنجاز  والهشاشة  الفقر  من  تعاني  التي  والفئات  القروي 

الطرق   وصيانة  للشرب،  الصالح  باملاء  والربط  القروية،  الكهربة  وتعميم 

الترابية   الجماعات  قدرة  لعدم  نظرا  املوجودة  بهذه القروية  االضطالع  على 

 األدوار وخصوصا على مستوى ارتفاع تكلفتها املالية ومتطلباتها التقنية. 

بااللتزامات   الوفاء  ضرورة  عند  التوقف  تم  املوضوع،  بنفس  وارتباطا 

في إطار عقود برامج التنمية املندمجة للجهات    2021التعاقدية للوزارة برسم  

بحوا تقدر  مالية  بقيمة  الثالث  درهم،   70لي  الجنوبية  املطالبة  مليار  وتمت 

تلك املتعلقة باالستثمار وحل   ا بتحويل االختصاصات الذاتية للجهات خصوص

في   النظر  وإعادة  الترابية،  الجماعات  على صعيد  يعرفها  التي  االختالالت  كل 

معايير توزيع امليزانية على الجهات وذلك باعتماد معايير الخصاص التنموي من 

 هوي ومجالي منشود. أجل خلق توازن ج
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وفي إطار تجديد اإلدارة املغربية لجعلها مواكبة للتطورات واملستجدات  

امللفات،  ومعالجة  اإلداري  والتدبير  التسيير  في  السادة   املختلفة  أوضح 

ب  أنه  نو املستشار  االهتمام  الضروري  و من  البشرية تكوين  تأهيل  املوارد 

أخذ بعين االعتبار تمعقلن  ل  بشكوالتكوين املستمر، ورصد اعتمادات مالية  

واملوظفينتكوين   املوظفات  مستوى    جميع  إلى  الجهوية  باإلدارة  ولالرتقاء 

واإلنتاجية   املديرية الجودة  التصاميم  وتنزيل  تفعيله  وكذا  القرار،  وصناعة 

 للتكوين املستمر. 

الدعوة  و  اإلطار،  تمت  هذا  واملاليةإلى  في  التقنية  واملصاحبة  ، املواكبة 

في  و  القروي  الشباب  النخراط  محفزة  ظروف  وتمويل تهيئة  دعم  برامج 

و  الجهات املقاوالت،  في  الخواص  للمستثمرين  مالية وضريبية  تحفيزات  إقرار 

العالم   وفي  نموا  لدى األقل  االستشارية  الهيئة  وتفعيل  بالخصوص،  القروي 

تقائية  املجالس الجهوية تعزيزا لشراكة فعلية مع القطاع الخاص تحقيقا لال

بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، والتصدي إلشكالية ندرة 

العقار الصناعي من خالل توفير األراض ي الالزمة لألنشطة التجارية واملشاريع 

 الصناعية واالقتصادية.

أن تنزيل   اعتبرت التدخالتوفي نفس السياق املتعلق بالجهوية املتقدمة،  

ت   هذا الورش ز  يحديات متنوعة، كما يتيح فرصا يتعين استغاللها لتعز يطرح 

والثقافية  االجتماعية  بالتنمية  والدفع  الديمقراطي  هذه    ،البناء  بين  ومن 

معالجة الفوارق الجهوية على مستوى  و   ،إنجاح الالتمركز اإلداري   التحديات

األساسي  بالحقوق  املرتبطة  واملؤشرات  الثروة  و خلق  السياسات  ا ة،  دماج 

للجهة من  بينها، وكذا  تكاملية    ةقائيالت مية وإيجاد  العمو  املالية  املوارد  تعزيز 
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وإجراء تقييم مرحلي ملخططات التنمية    أجل التنزيل السليم للجهوية املتقدمة

 الجهوية، 

تشكل مدخال أساسيا إلرساء أسس قوية  التي  الحكامة الترابية  وارتباطا ب

رفع التحديات وتذليل الصعوبات والحد   تم اقتراحللتنمية املجالية املنشودة، 

الترابية،   التنمية  تعوق  التي  اإلكراهات  بينها:من  العاملة   ومن  األطر  تكوين 

ة الجماعات  تقوية حكام، و بالوحدات الترابية واملستشارين الجهويين واملحليين

وتجاوز معضلة    واردها الذاتية وتكريس استقاللها املاليتنمية مة و ياملال  يةالتراب

ستكمال إصدار  ال جهود الوزارة    الباقي استخالصه، ومن جهة أخرى تم تثمين

بامليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، في انتظار    ةباقي النصوص التطبيقية املتعلق

ا نحو  الذاتية  االختصاصات  جميع  نقل  في  وبعض الشروع  لجهات 

، وفي هذا الصدد استفسر  االختصاصات املشتركة في إطار التعاقد مع الدولة

ن عن إمكانية تحيين التقطيع الترابي الخاص باإلدارة  و أحد السادة املستشار 

األطراف   املترامي  تارودانت   بإقليم  مثاال  وأعطى  الترابية  والجماعات  الترابية 

 جماعة.  89والذي يضم 

إشراك الفاعلين االقتصاديين في إعداد املخططات  ب  طالبةهذا، وتمت امل

في  عليها صراحة  التنصيص  من خالل  مأسستها  يستوجب  مما  وفي حكامتها، 

التشاركية،   املقاربة  التنظيمية ذات الصلة، تكريسا ملبدأ    وهذا ماالنصوص 

في  الفاعلين  مختلف  طرف  من  لها  الدوري  التقييم  إعمال  ضرورة  يستدعي 

 .حيينها بما يحقق األهداف املسطرةالجهة، وت

القروية،  الجماعات  وبالخصوص  الترابية  بالجماعات  يتعلق  وفيما 

استعرضت بعض التدخالت االكراهات التي تعاني منها من حيث الخصاص في  
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واملوارد املالية والحاجيات الضرورية مثل املاء والكهرباء    ةالكفأاملوارد البشرية  

وتطهير السائل أو النقل، هذا إلى جانب عدم قدرة هذه الجماعات على تنمية  

املجال االجتماعي، لهذا تم اقتراح معايير بديلة كإعطاء األولوية في توزيع موارد 

يث البنية التحتية  الضريبة على القيمة املضافة للجماعات األقل تجهيزا من ح

 للتغلب على االختالل املجالي واالجتماعي.

املستشار  السادة  بعض  الحضري و وتناول  بالتأهيل  املتعلقة  البرامج  ن 

وتحسين   تطويرها  في  وساهمت  نوعية  قفزة  تحقق  أنها  على  مؤكدين  للمدن 

الصغيرة   حتى  املدن  كافة  مستوى  على  تعميمها  مقترحين  وتأهيلها،  جماليتها 

وفي نفس اإلطار تمت االشارة الى التأخير الحاصل في تنفيذ بعض املشاريع   منها،

لوجود واحترام  اوتعثر البعض منها، مطالبين بتكتيف الجهود إلخراجها إلى حيز  

 سراع في اصدار وثائق التعمير. اآلجال املتفق عليها، كما طالبت التدخالت باإل 

حي مستفيضا،  نقاشا  العمومي  النقل  موضوع  أ وعرف  أغلب   فادث 

السادة املتدخلين أهمية هذه الخدمة العمومية وأهمية مساهمته في التنمية  

التجربة،  هذه  بتعميم  ومطالبين  املدن،  ببعض  بتحسنها  منوهين  الشاملة، 

حيث النقل الحضري يعرف صعوبات جمة وعدة نقائص كضعف الخدمات  

مال  مؤسساتي  إطار  بلورة  جانب  إلى  االسطول،  وضعف  لتدبير املقدمة  ئم 

واألقاليم وفق   الجماعات  بين  الالئق  العمومي  النقل  وتوفير  للقطاع،  أفضل 

 تصاميم جهوية للنقل.

املستشار  السادة  بعض  الساللية  و وأبرز  األراض ي  تسوية  أهمية  ن 

ونوهوا الداخلية،  وزارة  به  قامت  التي  في   باملقتضيات  والجماعية  الواردة 

ة اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير املتعلق بالوصاي 62.17القانون رقم 
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رقم  ممتلكاتها  والقانون  الجماعات    63.17،  ألراض ي  اإلداري  بالتجديد  يتعلق 

وتمليكها الرامية  الساللية األراض ي  هذه  تعبئة  بهدف  أو    ،  الحقوق  ألصحاب 

منتجة    ها تفويت استثمارية  مشاريع  إلنجاز  الخواص،  االقتصاديين  للفاعلين 

سة تخصيص هذا الرصيد العقاري لفائدة املشاريع السكنية، والقطع مع سيا 

كما تمت املطالبة بإعطاء األولوية للسالليين أصحاب األراض ي وتجميعهم في 

 إطار تعاونيات ومواكبتهم إلنجاح هذه املشاريع.

وفي إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد ورشا ملكيا، تستهدف   

الصاعدة وتحسين الدخل واالندماج االقتصادي، ونوه أغلب السادة األجيال  

ن بالدور الذي تلعبه في مجال محاربة الفقر واملساهمة في الرفع من و املتدخل 

على  الخصاص  لتدارك  الضرورية  التجهيزات  وتوفير  التحتية  البنية  مستوى 

التأكيد عالبنيات والخدمات االجتماعية األ   مستوى هذه أن ساسية، وتم  لى 

البرامج املستهدفة أو امليزانيات املالية املرصودة لهذه العمليات تعطي انطباعا  

 إيجابيا بخصوص األثر والوقع على املواطن تتماش ى مع األولويات الحكومية. 

هذه  حكامة  مستوى  من  الرفع  ضرورة  على  التدخالت  وشددت  هذا، 

لق بالنهوض بالرأسمال  املبادرة، التي تعيش مرحلة تنزيل شطرها الثالث املتع

استراتيجي    ،البشري  توجه  يمثل  امل  إلنجازالذي  وخلق املشاريع  للدخل  درة 

الفقر ومحاربة  الشغل  التي ب  فرص  املشاريع  في  والتدخل  النائية،  املناطق 

الساكنة على  واجتماعية  اقتصادية  آثار  لها  من   ،سيكون  تقليص  وبالتالي 

املجالية،   عل   مضيفة  الفوارق  على  ضرو   ىالتأكيد  البرامج  هاته  مواصلة  رة 

بداع جيل جديد من املشاريع تساهم في تأهيل العنصر البشري ، وتم أساس إ

الهام للسجل االجتماعي املوحد الذي تمت املصادقة عليه الدور  ،  مما  ابراز 
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إنجاح لية ستساهم في  أنه آيل بإخراجه لحيز الوجود على اعتباره  يفرض التعج

 الجديد، وإقرار الحماية االجتماعية كورش ملكي. مشروع النموذج التنموي 

التي يعيشها عمال  ن عند املعاناة  و وتوقف السيدات والسادة املستشار 

ب   عددهم  املقدر  الوطني  املهام   70اإلنعاش  من  الرغم  على  عامل،  ألف 

بها  يقومون  التي  االجور   ،الجسام  هزالة  ال   منها  غياب  صحية التغطية  وفي 

لالبتزاز في غياب أسس    التعرض، و ظروف العمل الصعبةو   جتماعياال ضمان  الو 

الحقوق   على  املرتكز  الالئق  واملواثيق   الشغيلةالعمل  الدستور  في  املتضمنة 

رغم الدولية تعاني  التي  الفئة  هذه  إلنصاف  التدخل  الوزارة  من  مطالبين   ،

أهمية األدوار التي تقوم بها، إليجاد حلول عملية للوضع الذي تعيشه والبحث  

 بهذه الشريحة.  لالعتناءعن تصور 

املستشار  السادة  بعض  االحتالل  ن  و وسجل  ظاهرة  وتوسع  انتشار 

صحاب املحالت التجارية وأرباب من طرف بعض أ يعلى امللك العموم يالترامو 

املقاهي باستغالل املمرات وأرصفة الشوارع واألزقة والبناء فوقها وضمها مللكهم  

الشوارع جمالية  وتشويه  الراجلين  مرور  حركة  ويعرقل  يربك  مما  ، الخاص، 

 ملطالبة بوضع حد لهذه الظواهر التي تؤثر على جمالية املدن وتطورها. اوتمت 

لألهميةو  مختلف   اعتبارا  تنزيل  في  البشري  العنصر  به  يضطلع  التي 

التذكير،  والبرامج  األوراش تعيشها  ب  تم  التي  واالجتماعية  املهنية  األوضاع 

مختلف فئات املوظفين والعمال املرتبطين بالوزارة والجماعات الترابية، وسبل  

 معالجة مختلف املطالب املطروحة. 
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املستشار  السادة  عن  و وعبر  االجتماعي    حهمارتيان  الحوار  إلطالق 

أن يستمر وأن يكون منتجا ملعالجة وإيجاد    متمنيينبالنسبة للجماعات املحلية  

إلخراج    همارتياحعن    عبرواكما    واالكراهات،الحلول املناسبة ملختلف املشاكل  

ضرورة تطبيق  ب  مطالبين  ،ورش مؤسسة األعمال االجتماعية إلى حيز الوجود

القانون   ملقتضيات  السليم  األعمال    37.18التنزيل  بمؤسسات  املتعلق 

بتشكي  املتعلق  الجانب  في  وخاصة  الترابية  الجماعات  ملوظفي  ل االجتماعية 

 . مجلس التوجيه والتتبع للمؤسسة

أحد االركان املهمة في ك الجماعات الترابية  باملوارد البشرية  لدور    واعتبارا

السياس لخدمة تنفيذ  الالزمة  التدابير  لكل  ومدخل  الترابية  العمومية  ات 

و املو  الحيوية  املجالت  في  األ اطنين  التنموي    نجعالوسيلة  النموذج  لتنزيل 

املؤسسات في  الثقة  وبناء  املوسعة  الجهوية  وتجسيد  ماملنشود  يتطلب  ،  ما 

واملتمثلة    منها واملشاكل التي تعاني  ي تعيشه  ذاألخذ بعين االعتبار االحتقان ال

 في:

االقليمية  عدم   - اللجان  وتفعيل  النقابية  والحقوق  الحريات  احترام 

  جميع النقابات؛الخاصة بنزاعات املوارد البشرية بالقطاع واشراك 

 ؛ مشكل تسليم الوصوالت املتعلقة بتأسيس املكاتب النقابية -

  ةتقنيال  اتدبلوم ال ملف حاملي  ت و حاملي الشهادام تسوية وضعية  عد -

 ؛ اإلداري خريجي مراكز التكوين وكذا 

  ؛التعويض عن األعمال الشاقة وامللوثة بتوسع قاعدة املستفيدين منه -

)التقنيين      - الترقية  ملحدودي  بالنسبة  للترقية  جديدة  درجة  فتح 

 ؛واملساعدين التقنيين واالداريين(



 2022تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 29 

إخراج النص القانوني املحدد لتعويضات املسؤولية بالجماعات الترابية   -

من   سيزيد  العطاء،    جاذبيةمما  من  مزيد  على  تقلدها  ويحفز  املناصب 

س  و 
َ
ـي املداخيل واملصاريف، اإحداث تعويض عن املسؤولية لفائدة ش ع 

 ؛ العاملين بمكاتب الحالة املدنية وتصحيح اإلمضاءو محصلي الجبايات،  و 

السلم   - بالنسب  7حذف  جديدة  درجة  وفتح  الترقية  مسار  ة من 

 ؛للمساعدين التقنيين واالداريين

ه الفئة تتواجد في ذفتح حوار مع ممثلي عمال اإلنعاش على اعتبار أن ه -

ين دون  املؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومنهم من اشتغلوا سن

 . تغطية صحية وضمان اجتماعي

املفوض  عتبر  ي تستأثر  التدبير  التي  املشاكل  الفرقاء  اهتمام  بإحدى 

غياب  وتم ابراز االكراهات التي يعرفها هذا املجال وبالخصوص    االجتماعيين

يضمن حقوق العاملين   الذي  تحمالتال   اتردف عدم احترام  و   ،قانونيةالشروط  ل

بهذا املرفق الحيوي ا   فرض لذي يوفر خدمات ضرورية تستوجب  والعامالت 

املناولةاحترام  إلزامية   ببنودها   لهذه  شركات  والتقيد  يكون الدفاتر  ال  حتى   ،

حد السادة  الب أوط،  ويكرس الهشاشة  الشغيلةحقوق  يمس  ل  هناك استغال

الشغيلة وحق االنتماء النقابي، ضمانا ملصالح املتدخلين بالحفاظ على حقوق  

يبقى  النقابي  الحق  ممارسة  أساس  على  املأجورين،  وعموم  العاملة  الطبقة 

والحد   النزاعات  فتيل  ونزع  الشغيلة  العالقات  على  للحفاظ  األنجع  الوسيلة 

 منها.
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الوزارة  تعتمدها  التي  االستباقية  باالستراتيجية  التدخالت  وأشادت 

في م جال محاربة الكوارث الطبيعية كالفيضانات، وتجنب املواطنين  للتدخل 

 الوقع في مخاطر تهدد حياتهم وسالمتهم وسالمة ممتلكاتهم. 

كما تم التأكيد على عدم جواز تبخيس عمل املؤسسات وعمل األحزاب 

واالقتصاديين واالجتماعيين، مما يشكل    نوالنقابات وكل الفاعلين السياسيي

صداقية وعلى الثقة املفروض أن تكون أساس العمل بين ضررا على مستوى امل 

 مكونات املجتمع، الش يء الذي يهدد ثقة املواطنين في هاته املؤسسات. 

     ؛ السيد الرئيس احملرتم 

؛ ن و السيدات والسادة الوزراء احملرتم   

؛ ن و السيدات والسادة املستشارون احملرتم   

وفي معرض جوابه على مختلف تدخالت السيدات والسادة املستشارين 

في إطار دراسة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية، تقدم السيد الوزير  

بالشكر الى كافة املتدخلين نظير االهتمام الذي يحظى به هذا قطاع الداخلية،  

غيرتهم من  والنابعة  املطروحة  وباألفكار  النقاش  على   وبمستوى  واهتمامهم 

املشاريع واالوراش الكبرى، مؤكدا أن الوزارة تضطلع بمهام كبيرة على الصعيد  

 الوطني والجهوي واملحلي. 

السيد   االنتخابيةوأكد  االستحقاقات  أن  تطبعه    الوزير  جو  في  مرت 

املسؤولية والتعبئة بتظافر جهود الجميع الوزارة واإلدارة والسلطات واألحزاب 

و  على واملترشحات  سهلة  تكن  ولم  استثنائية  انتخابات  أنها  رغم  املرشحين، 

بسبب جائحة كورونا،  اعتبار الظروف غير العادية التي يعرفه املغرب والعالم  

إ اعتبار  مساره وعلى  في  امتيازا  لبالدنا  اعطى  ما  وهذا  واحد،  يوم  في  جرائها 
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 مبرزا   ربية،الديمقراطي ومؤشرا عن صالبة التجربة الديمقراطية للمملكة املغ

القوانين  منظومة  وتجميع  وتحيين  تجويد  على  تنصب  اليوم  الفكرة  أن 

اإلشكاالت   كل  حل  مع  الجميع،  عليها  يتفق  لالنتخابات  مدونة  في  االنتخابية 

املطروحة  تؤطر االنتخابات ملدة طويلة بدل تحيينها قبل كل انتخابات تساير  

 .الزمنيبعيدا عن الضغط  ملستقبلوا حاضرال

ل استراتيجي  خيار  أنها  الجهوية  بخصوص  هام وأوضح  وورش  لمغرب 

باعتباره رافعة للتنمية تلعب دورا محوريا للنهوض بربوع اململكة، كما تعتبر 

لة األولى تتمثل في تنزيل  ححجر الزاوية في منظومة تسيير بالدنا، وأكد أن املر 

النظر في القوانين، وبالنسبة ورش الجهوية لذا من الضروري تحيين وإعادة  

لالختصاصات سيتم عقد اجتماعات دورية مع السادة رؤساء الجهات، كما 

 سيتم تنزيل االختصاصات الذاتية في أقرب اآلجال. 

جميع   منها  تعاني  إشكالية  أنها  أفاد  البشرية  باملوارد  يتعلق  وفيما 

وأوضح   عامة،  بصفة  العمومية  واإلدارة  الترابية  الجماعات  ن  أالجماعات 

مكانيات  اإل   تتوفر علىملا كانت    ةالكفـأ الترابية واإلدارة كانت تستقطب األطر  

املناسبة تتجاوز إمكانيات القطاع الخاص، واقترح ضرورة خلق ميكانيزمات 

للعمل والتوظيف    ليات تحفيزية لجلب األطر التقنية والطبية واملهندسينوآ

قطاع  فسة المنا تنامي  خاصة مع    ، العموميةبالجماعات الترابية واإلدارات  

خيرة األطر، فاألولوية يضيف يجب الخاص الذي يغري الكفاءات ويجلب  

مرفقأ العام  القطاع  على جعل  تنصب  و    ا جذاب  ا ن  األطر  الكفاءات،  لهذه 

ن عشرة أالف موظف باملجالس اإلقليمية  وارتباطا بنفس املوضوع، أفاد أ

مناصبه نقل  تم  العماالت  العامة،  ومجالس  امليزانية  إلى  املالية  ف لتخفيم 

 ميزانية الجماعات الترابية.  على العبىء
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أوضح أنه إشكالية كبيرة، مؤكدا فيما يخص موضوع الجبايات املحلية،  و 

تنويع  مستوى  على  الترابية،  للجماعات  الذاتية  املداخل  تنمية  أهمية  على 

على   الضريبة  على  التركيز  بدل  تحصيلها  على  والعمل  املحلية  الجبايات 

تغطي لن  والتي  املضافة  وربط    القيمة  الجماعية،  والخدمات  البرامج  كل 

تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية باستخالص املداخيل الضريبية  

 على أساس العدالة الجبائية. وأداء املواطنين للضرائب 

وارتباطا بجائحة كورونا وتداعياتها، أشار أن الحالة الوبائية مستقرة وال  

ضمان إعطاء  يمكن  وال  باالتي  التكهن  الوبائية  يمكن  الوضعية  حول  ات 

هذا الفيروس    وربية تعرف موجة جديدة منبال، حيث أن بعض الدول األ مستق

أ على  مؤكدا  واتبالفتاك،  التعبئة  الجميع  من  املطلوب  اإلجراءات  ن  اع 

اللقاح من  الثالثة  الجرعة  وأخذ  واالهم    االحترازية،  املغاربة  أرواح  لحماية 

عل الخسائر،  بأقل  للخروج  احترام  التعاون  العلمية     تا قرار   أساس  اللجنة 

الشروحات   يقدمون  ما فتئوا  والذين  لها،  املكونين  والدكاترة  في األطر  والثقة 

القرارات   في  التشكيك  املتخذة،  وعدم  لكل الخطوات  العلمية  والتوضيحات 

الرئيس ي  الهدف  أن   على  وشدد  التيئيس ي،  الخطاب  عن  واالبتعاد  املتخذة، 

ن اململكة املغربية كانت  أواح املواطنات واملواطنين، حيث  يتمثل في حماية أر 

ناء اللقاحات وتوفيرها للجميع باملجان بأوامر سامية ت من الدول السباقة إلق

 لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره للا . 

رة الداخلية واملديرية العامة للجماعات الترابية  اكد السيد الوزير أن وز وأ

مع للعمل  املجالس   مستعدة  ومواكبة  لتجويد  واملتدخلين  الفاعلين  جميع 

 املنتخبة دون أي قيد أو شرط. 
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وفي سياق برامج البنيات التحتية خاصة صيانة الطرق واملسالك والتي 

تتطلب موارد جد مهمة اقترح خلق تضامن بين الجماعات املكونة لكل إقليم  

املسالك والطرق، باإلضافة إلى  وتعزيز اإلمكانيات اللوجستيكية لصيانة هذه  

، ومواكبة الجماعات الترابية  ول عملية بمساهمة جل الفاعلينالبحث عن حل 

 في هذا اإلطار. 

مراكز   به  تقوم  الذي  العمل  أن  أوضح  والتعمير  االستثمار  وبخصوص 

االستثمار والتي بدأت منذ سنتين بعد تطويرها وتحديثها لجلب رؤوس األموال 

وموا وأن واملستثمرين  خاصة  املشاريع،  وتنفيذ  تهيء  مراحل  جميع  في  كبتهم 

االستثمار اليوم في مقدمة اهتمام الحكومة الحالية واملجال الذي توليه أهمية 

لخلق فرص الشغل واملساهمة في التنمية الشاملة، وسيتم اإلعالن عن حزمة 

وجدب   االستثمار  ملجال  قوية  دفعة  إعطاء  إلى  الرامية  اإلجراءات  من 

 ستثمرين. امل
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 العرض التقدميي  

 للسيد وزير الداخلية  
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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 السيد رئيس اللجنة املحترم 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمو ن  

أنظاركم مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة   يسعدني اليوم، أن أعرض على 

أود أن أهنئ السيدات والسادة املستشارين املحترمين على الثقة التي حظوا بها من   ، وقبل ذلك،2022

 وجه. قبل ناخبيهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في أداء مهامهم على أكمل 

 كما أتمنى لهذه اللجنة املوقرة كامل التوفيق.  

، يندرج ضمن الخطوط  2022إن مشروع امليزانية الفرعية للوزارة، برسم القانون املالي لسنة  

السامية   امللكية  التوجيهات  خالل  من  يستشرفها  التي  واآلفاق  الحكومي،  للبرنامج  لصاحب العامة 

الرامية إلى وضع رؤية استراتيجية شمولية تنبني على الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، 

ديد من البرامج واملشاريع التنموية  التفعيل التدريجي للنموذج التنموي الجديد عب ر إطالق جيل ج

وسوسيو وبيئي  مجالي  بعد  ورعاية    ،اقتصادي -ذات  االجتماعية  الحماية  بأوراش  يتعلق  فيما  خاصة 

للقرب، األساسية  البنيات  الهشة، وتوفير  االجتماعية واملجالية  وترسيخ  الفئات  الفوارق  والحد من 

 آليات التضامن والتنمية البشرية.  

التي   املكتسبات  تثمين  تروم  كونه خطوة جديدة  من  أهميته  يستمد  املشروع  هذا  أن  واألكيد 

السامية، من إصالحات   املولوية  القيادة  اقتصادية    دستورية وسياسيةتحققت، تحت  ومن مكاسب 

واجتماعية هامة، واستشراف رهانات املستقبل في ظل التحديات الجسيمة املطروحة على بالدنا، سواء  

ى مستوى االستجابة للطلب االجتماعي املتنامي بشكل الفت، أو على مستوى حماية املصالح العليا عل

 للوطن ضد املناورات التي تقودها بعض األطراف املتآمرة بالخارج.  

وال يسعنا هنا إال أن نستحضر مضامين الخطاب امللكي السامي املوجه إلى أعضاء البرملان بمناسبة  

ولى من السنة التشريعية األولى من الوالية الحادية عشرة، حين أكد جاللته على ان افتتاح الدورة األ 
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املغرب يدشن مرحلة جديدة، تقتض ي تضافر الجهود، حول األولويات االستراتيجية، ملواصلة مسيرة 

 ثالثة أبعاد رئيسية:   التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية...، من خالل التأكيد على

من تعزيز   - بالعديد  مشحونة  ظرفية  في  السيما  العليا،  مصالحه  عن  والدفاع  املغرب،    مكانة 

 التحديات واملخاطر والتهديدات.  

 تدبير األزمة الوبائية، ومواصلة إنعاش االقتصاد.   -

من   - واإلصالحات  املشاريع  من  متكاملة،  مجموعة  وإطالق  التنموي،  للنموذج  الفعلي  التنزيل 

 الجيل الجديد.  

ديم املحاور الرئيسية ملشروع امليزانية الفرعية لهذه الوزارة، سأعرض بإيجا ز الحصيلة  وقبل تق

بالبيانات   العامة ملنجزات هذا القطاع برسم السنة الجارية، والتي تجدونها مفصلة باألرقام ومعززة 

تمت إحالتها   التوضيحية في "حصيلة منجزات وزارة الداخلية" املرفقة بوثائق مشروع هذه امليزانية التي

 عليكم.  

 حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين 

في تفعيل وإنجاز العديد      ماتميزت حصيلة منجزات هذه الوزارة برسم السنة الجارية با ملض ي قد  

 للحقل السياس ي واالقتصادي واالجتماعي ببالدنا.    املهيكلةمن البرامج واملشاريع 

كوفيد   جائحة  عن  الناجمة  االستثنائية  الظروف  من  الرغم  التعبئة  19فعلى  استدعت  والتي 

الشاملة للمصالح املركزية والترابية ل لسهام في الحد من انتشا ر هذه الجائحة ومن مضاعفاتها، فقد 

امل إنجاز  الوزارة على مواصلة  أو على حرصت هذه  إطار قطاعي،  في  املبرمجة، سواء  شاريع واألوراش 

هذه  مع  واملالءمة  بالنجاعة  تتميز  رة 
َ
مبتك وآليات  حلول  إيجاد  على  االنكباب  مع  أفقي،  مستوى 

املواطنين   سالمة وطمأنينة على    ألمن والسهرالظرفية؛ فضال عن توفير الشروط األساسية الستتباب ا  

 وحماية ممتلكاتهم.  

هذ أنهكتوفي  التي  املسبوقة،  غير  األزمة  هذه  بتداعيات  املطبوع  والدولي  الوطني  السياق       ا 

 تنظيماالقتصاد العاملي وتسببت في اختالل توازناته الهيكلية، ال بد من االعتزاز بقدرة بالدنا على 
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احترازية صارمة    إجراءاتو في موعدها؛ والتي أ جريت وسط تدابير    االستحقاقات االنتخابيةكافة  

الوباء،   ي  تفش  من  هذه    لتفادي و للوقاية  االنتخابي.  املسار  على  الصحية  الظروف  تأثير 

الرعاية  تحت  ببالدنا  الديمقراطية  مسار  في  بامتياز  تاريخية  محطة  التي شكلت  االستحقاقات 

الساهر على صيانة الخيار الديمقراطي   صره هللا وأيدهلجاللة امللك محمد السادس نالسامية  

 وحسن سير املؤسسات الدستورية.  

التجربة        وثبات  صالبة  عن  مؤشرا  ذاته  حد  في  اإلنجاز  هذا  اعتبار  بحق،  ويمكن، 

اإلصالحات  بعد  نوعها  من  الثالثة  االستحقاقات  هذه  تعد  حيث  للمغرب؛  الديمقراطية 

والتي تم إجراؤها بشكل متواتر   2011عرفتها اململكة في ظل دستور  السياسية والدستورية التي  

 داخل اآلجال املقررة لها. 

إن نجاح بالدنا في تنظيم هذا الصرح التأسيس ي يعزز املكتسبات املحققة، ويرسخ 

امللقاة على عاتق   املسؤولية  ثقل  السياسية. وفي مقابل ذلك يجسد  العملية  في  املواطن  ثقة 

السلطات العمومية، للسير قدما في استكمال األوراش واإلصالحات التحديثية تحت القيادة 

 .   لة امللك محمد السادس نصره هللا وأيدهلصاحب الجالالنيرة 

 السيد رئيس اللجنة املحترم 

 املحترمو ن  السيدات والسادة املستشار ون 

به      يضطلع  الذي  املحوري  للدور  والتنمية،   األمناعتبارا  االستقرار  تحقيق  في  املساهمة    في 

سنـة   الوزارة خالل  هذه  أجل  2021واصلت  من  الهام جهودها  املرفق  بهذا  االرتقاء  في  االستمرار 

   لجعله في أعلى مستويات الفعالية والنجاعة وقادرا على التصدي لكل التحديات اآلنية واملستقبلية. 

العمل     وخطط  املقاربات  تفعيل  األمنية  املصالح  واصلت  النجاحات،  من  النسق  نفس  وعلى 

 س باألمن، أو التصدي للهجرة السرية.  املعتمدة سواء في مكافحة الجريمة وتدعيم اإلحسا
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  فقد استطاعت التجربة املغربية أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة،   وفي هذا الصدد،   

التهديدات اإلرهابية التي تحيط ببالدنا كخطر   خاصة على مستوى التدخل االستباقي في مواجهة 

 وخارجيا.   فية ومهنية مشهود بها داخليادائم ومستمر، حيث تقوم املصالح األمنية بعملها بكل احترا 

وترويج تهريب  في  املتخصصة  االجرامية  الشبكات  محاربة  عمليات  مواصلة  تمت    كما 

هذه  من  العديد  تفكيك  من  األمنية  املصالح  مختلف  بين  التنسيق  مكن  حيث    املخدرات، 

 الشبكات.  

ومواكبة لتوسع املدارات الحضرية للمدن وامتداد التجمعات السكنية، عملت الوزارة على 

وتحديث   تطوير  عن  فضال  املواطنين،  من  األمنية  الخدمات  ريب  وتق  األمنية  التغطية  توسيع 

 مع ما يستتبع ذلك من تعزيز للموارد البشرية واملادية.  لها، البنيات التحتية التابعة 

األمني، شهدت سنة    واستكماال     املجال  في  التحديث  البطاقة   2021ألوراش  إصدار  تعميم 

الظاهر  السالح  حمل  رخصتي  إدماج  وكذا  الجديد،  الجيل  من  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية 

 والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة.  

وفي هذا السياق، أود أن أنوه بمستوى التنسيق امليداني الجيد بين مختلف املتدخلين، من     

جد   حصيلة  تحقيق  من  مكن  مما  مساعدة.  وقوات  ملكي،  ودرك  وطني،  وأمن  ترابية،  سلطات 

مشرفة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور باألمن لدى املواطنين، والتحكم في استقرار معدالت 

 العادية.   نمو الجريمة

 حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين 

،  في مجال الوقاية واإلنقاذ من أجل ضمان تحسين آليات التدبير والرفع من مستوى األداء  

على  تواجدها  تعزيز  مواصلة  على  املدنية  للوقاية  العامة  املديرية  خالل  من  الوزارة  هذه  عملت 

امتداد الترابي الوطني، حيث تم العمل على تقوية قدرات هذا املرفق الهام، وتطوي ر مهارات موارده  

با   البشرية، الكفيلة  اللوجستية  بالوسائل  التدخل  العمل، وتزويد فرق  آليات  لرفع من  وتحديث 

 نجاعتها في مجال الوقاية واإلنقاذ والتصدي للحوادث والكوارث.   
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املوارد، تم رصد     الصدد، ورغم محدودية  الجارية،  253وفي هذا  السنة  مليون درهم برسم 

إلتمام املشاريع في طور اإلنجاز، والتي خصصت أساسا لبناء مراكز اإلغاثة قصد الرفع من مستوى  

ملستوى الوطني، واالستجابة ملتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، فضال عن تغطية األخطار على ا 

وعلى   التدخل.  ومعدات  بوسائل  والخارجية  املركزية  املصالح  وتزويد  البنايات  وترميم  إصالح 

الطبيعيةمستوى   الكوارث  مخاطر  الكوارث  تدبير  آثار  مكافحة  "صندوق  إحداث  منذ  تم   ،

مشروع، وذلك في إطار  226تمويل ما مجموعه    2021هر أكتوبر  وإلى غاية ش   2009  الطبيعية" سنة 

  3,6"برنامج التدبير املندمج ملخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها"، بمبلغ إجمالي يناهز  

 مليار درهم.  1,2مليار درهم، ساهم فيه الصندوق بغالف مالي قدره 

 حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين 

ملكانته الدستورية وأهمية ورش الجهوية املتقدمة  إيمانا من هذه الوزارة بضرورة تسريع بناء  

تموقعه داخل الصرح املؤسساتي لبالدنا، فقد تم الحرص على بذل قصارى الجهود ملواصلة تفعيل  

 كامل عنايته ورعايته السامية.   لجاللة حفظه هللاصاحب اهذا الورش الرائد الذي ما فتئ يوليه 

وقد انكبت مصالح هذه الوزارة على االشتغال على استكمال الهياكل املؤسساتية واملالية  

من   العديد  تعميم  عن  فضال  املتقدمة،  للجهوية  واملسطرية    رالتدابي والبشرية  اإلجرائية  ر 

املرتبطة برصد املوارد ودعم القدرات.  ويجري العمل على بلورة وإنجاز برامج للتحديث والرقمنة  

 بصفة عامة.   التدبير والحكامةلتطوير وسائل 

وجدير باإلشارة، أن تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية، بصفة عامة، ما فتئ يسير      

ويعرف بخطى   على    حثيثة،  ينبني  الواقع،  أرض  على  ملموسا  نوعيا  ومقاربات تطورا    تصورات 

 فاعلة، متعددة األبعاد واملداخل.  

على وكذلك  والجهات،  الدولة  بين  التعاقد  حول  املقاربات  هذه  الشراكة    وتتمحور 

متعددة الفاعلين؛ عموميين أو خواص، مع إشراك الطاقات الحية للمجتمع املدني، وإفساح 

    املجال لالنفتاح على خبرتها امليدانية بما يتماش ى مع توجهات وأبعاد النموذج التنموي الجديد. 
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التنمية فرص  الوطني من أجل  امليثاق  التنموي، عبر  النموذج  تفعيل هذا  يعتبر  ة  كما 

رة،  الترابية، عبر ابتداع أنماط    الالتمركز والحكامةآليات    لتعزيز وإغناءحقيقية سانحة  
َ
مبتك

أساليب فاعلة في حقل التنمية الجهوية واملحلية، السيما إنجاز مشاريع مالئمة ملحاربة    وصياغة

النائية،   الجبلية واملداشر والقرى  املناطق  العزلة عن   إلعداد   أوالهشاشة االجتماعية، ولفك 

أفقية   بينبرامج  والنجاعة    لتدبير)قطاعية  -مشتركة(  الفعالية  ملعايير  تستجيب  املجال 

  واالقتصاد.

وقد أضحت التجربة املغربية محط أنظار العديد من الدول واملنظمات الدولية الفاعلة  

  تشهد وتعترف بأهمية وغنى هذه التجربة، والتي   الرشيد، والتيفيحقل الالمركزية والحكم املحلي  

يتعين علينا، كل من موقعه ومسؤولياته، العمل على مواصلة إغنائها وصقلها على محك العمل 

 ي حتى تصبح نموذجا يحتذى به قاريا ودوليا.  امليدان

 حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين 

منها للجماعات الترابية بصفة عامة، فقد واصلت هذه الوزارة    السياق، ومواكبةفي نفس  

سواء على مستوى التخطيط والتهيئة املجالية،   تقديم الدعم التقني واملالي للجماعات الترابية

أو على مستوى الشبكات العمومية للقرب والبرامج واملرافق العمومية املحلية، أو على مستوى  

وتجويد   لتحسين  الرقمي  التحول  في  االنخراط  على  ومساعدتها  بها  العاملة  الكفاءات  تنمية 

 خدماتها. 

جهة    11التنظيمي املتعلق بالجهات، صادقت  من القانون    83وعمال بمقتضيات املادة   

جهة على برامجها التنموية، وتم التأشير عليها من طرف هذه الوزارة. فيما توجد   12من أصل  

 تافياللت في طور اإلعداد.  -برامج التنمية الخاصة بجهة درعة

فيما يخص وضعية   العقودأما  الدولة والجهات-إعداد  بين  املشا  برامج  تفعيل  أجل  ريع  من 

على خمسة عقود برامج هي   اإلطار التوقيعذات األولوية ببرامج التنمية الجهوية، فقد تم في هذا  

وادي   -)، جهة الداخلة    مليون درهم  11192,90حاليا في طور اإلنجاز تهم جهات: فاس مكناس (
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واد   -كلميم  ، جهة  )درهم  مليون    6245,21خنيفرة (  -)، جهة بني مالل  مليون درهم  574الذهب (

 مليون درهم).  2478,67ماسة(  -،  وجهة سوس )درهم مليون  04,5554نو ن (

الجهات من وضع مشاريع   تمكين مجالس  التراب وبهدف  ، التصاميم الجهوية إلعداد 

عملت الوزارة على مواكبة وتتبع مجالس الجهات في هذا املجال، وذلك من خالل دراسة ملفات 

بشأن  مشاريع   املتخذة  املقررات  على  التأشير  اآلن،  لحد  تم  وقد  املذكورة.  الجهوية  التصاميم 

لست( التراب  إلعداد  الجهوية  التصاميم  فاس  )جهات6مشاريع  جهة  جهة  -وهي  مكناس، 

الساقية  –خنيفرة، جهة العيون  -واد نون، جهة بني مالل  -وادي الذهب، جهة كلميم-الداخلة

باقي الجهات في طور اإلعداد -تطوان- الحمراء، وجهة طنجة الحسيمة، في حين توجد تصاميم 

 والدراسة.      

، فقد بادرت الوزارة عقود برامج التنمية املندمجة للجهات الجنوبية الثالثوبخصوص  

، إلى تحويل املساهمات املالية املتعهد بها 2021في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة  

اإلجمالية   املالية  الكلفة  أن  التذكير  مع  الجهات،  بهذه  املتعلقة  الشراكة  اتفاقيات  بمقتض ى 

بحوالي   تقدر  الجنوبية  األقاليم  لتنمية  الجديد  النموذج  موضوع  درهم،   79للمشاريع  مليار 

 مشروعا.   700مخصصة إلنجاز ما يناهز 

برنامج تقليص الفوارق املجالية  ، تتم مواصلة تنزيل"  ليمات امللكية الساميةللتعوتنفيذا  

"، حيث تواكب الوزارة تفعيل هذا البرنامج عبر  (  2017-2023)  واالجتماعية بالوسط القروي

بإنجاز   املتعلقة  الجهوية  املجالس  طرف  من  املبرمة  الشراكة  اتفاقيات  تنفيذ  وتتبع  دراسة 

الصالح للشرب، والكهربة القروية، والصحة والتعليم، فضال عن توفير   مشاريع كالطرق، واملاء

الظروف الالزمة لتعزيز وتنويع اإلمكانيات االقتصادية للمناطق القروية والجبلية، مما سيؤدي  

البشرية   التنمية  تحسين مؤشرات  وبالتالي  للساكنة  املعيشية  للظروف  التدريجي  التحسن  إلى 

 لديها. 

، فقد عملت الوزارة على تتبع  تأهيل الحضري للمدن واملراكز الحضريةبرامج الوبخصوص  

إنجاز برامج التأهيل الحضر ي، حيث بادرت إلى الوفاء بااللتزامات املالية املتبقية على عاتقها 
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للمدن   الجارية. وقد مكنت هذه املساهمة من تحسين املشهد الحضري  السنة  حتى منتصف 

جماعات الترابية، إذ ساهمت املجالس املنتخبة في تعبئة مختلف  وتقوية عمليات الشراكة مع ال

االقتصادية   التنمية  ووكاالت  عمومية  ومؤسسات  وزارية  قطاعات  من  حولها  الشركاء 

 واالجتماعية. 

تعميم    باملاء الشروبوعلى مستوى  القروي  إلى غاية متم  تزويد الوسط  تم رصد،  ، فقد 

شتنبر   عن  2021شهر  يزيد  ما  حصيلة    38،  من  الترابية  الجماعات  حصة  من  درهم  مليون 

مليون درهم لفائدة املشاريع التي تشرف على إنجازها     21الضريبة على القيمة املضافة، منها  

و الترابية  للتوزيع    17الجماعات  املستقلة  الوكاالت  مع  املبرمجة  املشاريع  لفائدة  درهم  مليون 

    وشركات التدبير املفوض. 

 وللتخفيف من آثار الجفاف الذي شهدته بعض املناطق بالوسط القروي، واستجابة    

يوني   منذ شهر  استعجالي  برنامج  إنجاز  تم  الشروب،  املاء  من  للساكنة  الضرورية  للحاجيات 

ضمان  2021و إلى  الصهريجية    يهدف  الشاحنات  بواسطة  الساكنة  خزانات  تزويد  واقتناء 

 البالستيكية.    التخزين

 مليون نسمة من الساكنة، موزعة على ما يقارب  2.3 وقد استهدف هذا البرنامج حوالي

 عمالة وإقليم. ومكنت املجهودات املبذولة64إلى    ودواوير)تنتمي  قروي( مراكزتجمع            7540

  إلى نهاية شهر شتنبر  مليون درهم (170من تعبئة مبلغ  
لتمويل هذا البرنامج من امليزانية    )2021

 العامة للدولة.  

 - 2020البرنامج الوطني للتزويد باملاء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة  طارإوفي 

الشركاء  ،2027 باقي  مع  بتنسيق  الوزارة  األشغال    بادرت  إلنهاء  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  إلى 

سنة   انطالقتها  إعطاء  تم  التي  الهيكلية  مشاريع  2020باملشاريع  عدة  انطالقة  إعطاء  وكذا   ،

 جديدة، بهدف تأمين وتقوية تزويد املاء الشروب ببعض مناطق اململكة التي تعرف عجزا مائيا . 

 مليون درهم، ممولة كليا من امليزانية العامة للدولة.    544 وتصل كلفة هذه املشاريع إلى ما يناهز 
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من تحسين    2020، فقد مكنت املشاريع املنجزة إلى غاية سنة  التطهير السائلأما فيما يخص        

مؤشرات التطهير السائل على الصعيد الوطني بالرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل في 

محطة  153بفضل إنجاز    %56وتحسين نسبة معالجة املياه العادمة إلى    %82املناطق الحضرية إلى  

يناهز   ما  استعمال  إعادة  وكذا  العادمة،  للمياه  املياه   24 معالجة  من  متر مكعب سنويا  مليون 

املالي   الدعم  تقديم  مواصلة  تمت  وتحسينها،  املكتسبات  هذه  على  وللحفاظ  املعالجة.  العادمة 

قدره  ، بغالف مالي إجمالي 2021وكذا تمويل مشاريع جديدة برسم سنة  للمشاريع في طور اإلنجاز،

مليون درهم، من خالل صندوق التطهير السائل وتصفية املياه املستعملة وإعادة استعمالها،  844

 مليون درهم، من خالل امليزانية العامة لوزارة الداخلية.  714منها 

ا  وفيا يتعلق الوزارة مواكبتها للجماعات  لحضر يبـعصرنة منظومة التنقالت والنقل  ، واصلت 

التنقالت   مخططات  إلنجاز  والتقني  املالي  الدعم  تقديم  ر  عب  حيثالترابية  بلغت    الحضرية، 

مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بـما يفوق   158التكلفة املالية اإلجمالية لهذه املخططات حوالي  

 مليون درهم.   70

 ي والرابطفي إطار "صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي والحضر   كذلك،كما تساهم الوزارة  

بين املدن" في دعم الجماعات الترابية من أجل إنجاز بنيات النقل العمومي في مسارات خاصة بكل  

مليار  1,4، تخصيص مبلغ   2021تم، برسم سنة    وأكادير، حيثط   من مدن الدار البيضاء والربا

مليون درهم. كما تم منح إعانات من طرف    700حصة هذه الوزارة   درهم لفائدة الصندوق، بلغت

مليون   23نفس الصندوق لفائدة الفاعلين في القطاع فيما يخص النقل املدرس ي بما يزيد عن  

 درهم. 

، تواصل هذه الوزارة مواكبة  بحفظ الصحةولتعزي ز تغطية التراب الوطني بالخدمات املتعلقة  

حيث  املواطنين،يب الخدمات املرتبطة بالوقاية وحفظ الصحة من ودعم الجماعات من أجل تقر 

-2019مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، في الفترة املمتدة ما بين    64تم إعداد برنامج يهدف إلى إحداث  

مليون    512، في إطار مجموعات الجماعات الترابية. وتقدر الكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج ب  2024

 . %50بنسبة درهم تساهم فيها الوزارة 

 السيد رئيس اللجنة، حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين  
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الثالثة من   املرحلة  تنزيل  في  للمساهمة  الوزارة جهودها  للتنمية  تواصل  املبادرة الوطنية 

 ).  2023-2019( البشرية

املكتسبات   وتعزيز  تحصين  إلى  ترمي  مقاربة شمولية  اعتماد  املرحلة  هذه  تفعيل  وقد عرف 

باألجيال  والعناية  ي،  البشر  بالرأسمال  النهوض  يتيح  بما  البرامج  توجيه  إعادة  مع  املحققة، 

الفئات   ودعم  للدخل   الهشة،الصاعدة،  املدرة  املبادرات  من  جديد  جيل  اعتماد  عن  فضال 

 الشغل والتشغيل الذاتي.   واملحدثة لفرص 

بتقوية   البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  قامت  الثالثة،  املرحلة  خالل  األداء  ولتحسين 

وكذلك   البشرية،  للتنمية  الالمادية  الجوانب  في  متزايدة  بوتيرة  االستثمار  عبر  تدخالتها خاصة 

قائية بين مختلف املقاربات  العمل مع مختلف الفاعلين في منظومة التنمية البشرية لتحقيق االلت

 القطاعية والرفع من الوقع اإليجابي للمشاريع.   

البرنامج املتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات  وكحصيلة عامة، فقد تم في إطار        

األساسية والخدمات  يروم  التحتية  ما  برمجة  الوطني،   385،  الصعيد  على  ونشاطا  مشروعا 

مليون درهم في املجاالت املرتبطة بالبنيات االجتماعية األساسية املتعلقة    542بغالف مالي ناهز  

بالصحة والتعليم والكه ربة القروية، باإلضافة إلى التزويد باملاء الصالح للشرب وإنجاز الطرق 

 واملسالك.  

  ما يزيد عن   ، فقد تمت برمجةلبرنامج مواكبة األشخاص في وضعية هشةأما بالنسبة  

لفائدة إحدى   2021مليون درهم برسم سنة    543ونشاطا، بمبلغ إجمالي ناهز  مشروعا    1060

 رة فئة ذات أولوية من األشخاص الذين يعيشون في وضعية هشة.  عش

، برنامج تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشبابوفيما يخص تفعيل مكونات   

نصة الشباب،" بغالف  بنية استقبال تحت مسمى "م  99 ، تمت تهيئة وتجهيز2019فمنذ سنة  

بلغ   إجمالي  التقنية    135مالي  املواكبة  لتأطير عمليات  اتفاقيات  توقيع  تم  مليون درهم. كما 

تم تمويل   ذلك،والتكوين لفائدة الشباب بغرض تعزيز قابلية التشغيل لديهم.  وباإلضافة إلى  

 مشروعا برسم السنة الجارية بهدف دعم روح املقاولة لدى الشباب.    721
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، فقد تم برسم برنامج الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدةوفي إطار  

برمجة   2021سنة  ناهز   848،  مالي  بغالف  الوطني،  الصعيد  على  ونشاطا  مشروعا 

مليون مستفيد. وقد همت هذه املشاريع محور    3,5مليون درهم لفائدة ساكنة تقدر ب5,768

عملت املبادرة الوطنية    األولي، حيثدعم التعليم    )ومحور  مشروعا 272صحة االم والطفل )

 للتنمية البشرية على دعم التعليم األولي بالوسط القروي.  

الوطنية   والتربية  الداخلية  وزارتي  بين  شراكة  اتفاقية  توقيع  تم  الصدد،  هذا  وفي 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي جعلت من أهدافها تعميم تعليم أولي ذي جودة 

وحدة للتعليم  000.15بناء وتأهيل أكثر من   2023في العالم القروي، حيث سيتم في أفق سنة 

 األولي.  

عن  ومن يزيد  ما  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  برمجت  الثالثة،  املرحلة  إطالق  ذ 

مليار درهم. وفي إطار هذا  1,5وحدة في مختلف أقاليم اململكة بميزانية إجمالية تقد ر بـ  6100

إنشاء   تم  من   3114(  وحدة2730البرنامج،  أزيد  الوحدات،  هذه  من  استفاد  وقد  قسم). 

فرصة عمل. باإلضافة إلى ذلك، تمت مواصلة اقتناء حافالت    3635  طفل، وأتاحت59.500

للنقل املدرس ي، وبناء أو إعادة تأهيل وتجهيز دار الطالب، وتنظيم املبادرة امللكية "مليون  

مليون درهم،   480بكلفة إجمالية تناهز    2022/-2021محفظة" برسم الدخول املدرس ي  

 .  (مليون تلميذة 7,4استفاد منها أكثر من 

وبخصوص   أخرى،  جهة  منومن  لالستفادة  االستهداف  الحماية    نظام  برامج 

رقم  االجتماعية القانون  ألحكام  التطبيقية  النصوص  على  باملصادقة  السنة  هذه  تميزت   ،

وبإحداث الوكالة   املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي18.72

للسجالت   املنظومة  ANRالوطنية  من  األولى  النسخة  بإنجاز  السنة  هذه  تميزت  كما   .

  والتأهيل التقني ملراكز البيانات.   RNPاملعلوماتية املندمجة الخاصة بالسجل الوطني للسكان  

الشروع في  بهدف RSUكما تم الشروع في تطوير املنظومة الخاصة بالسجل االجتماعي املوحد 

نموذجية، والقنيطرة كتجربة  الرباط  الجارية على صعيد  السنة  نهاية  في  بها  تم   العمل  كما 

 استكمال الصيغة النهائية لنظام التنقيط العام التي سيعتمدها السجل االجتماعي املوحد. 
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هذ االجتماعي  وستمكن  الدعم  برامج  مختلف  بين  االلتقائية  تحقيق  من  األنظمة  ه 

املقدمة من طرف الدولة والجماعات الترابية والرفع من نجاعتها، وبالتالي توفي ر خدمات كفيلة  

بتلبية االحتياجات األساسية لكل املواطنين، من خالل تكييف اإلجراءات واملساطر املعتمدة 

)، لجعل السجل   وراميد، دعم األرامل  االجتماعية( تيسيرة من البرامج  ملعالجة طلبات االستفاد

 .  االجتماعي املوحد نقطة الدخول الوحيدة لالستفادة من هذه البرامج

 حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين 

مؤخرا، عملت الوزارة برسم  الجماعات الساللية    تفعي ال للمنظومة القانونية التي عرفتها

 السنة الجارية على مواصلة أجرأة النصوص القانونية الجديدة.   

) العمل  استراتيجية  تفعيل  الوزارة  هذه  تواصل  إدماج   )التي2024  -  2020كما  تروم 

 الجماعات الساللية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص للشغل املحلي.  

عمالة وإقليم، تتضمن ما   30وقد توصلت الوزارة برسم السنة الجارية ببرامج عمل تهم  

مليون درهم،   1988مشروعا ونشاطا مدرا للدخل، بتكلفة مالية إجمالية قدرها  760        ز  يناه

مساه بلغت  يناهز  حيث  ما  الوزارة  للشركاء  550مة  كمساهمة  والباقي  درهم،  مليون 

 والتعاونيات الحاملة للمشاريع واألنشطة املدرة للدخل.  

الفالحية اململوكة للجماعات    ياألراض أما فيما يخص تفعيل برنامج تعبئة مليون هكتار من  

  18ملف خاص ب    200ربالساللية، فقد عملت هذه الوزارة خالل هذه السنة على دراسة ما يقا

تمت املصادقة على نتائج    إقليما، كما12امللفات الخاصة بالتعبئة والتي تهم    وإقليم، منهاعمالة  

 أقاليم.    6طلبات العروض والتي همت 

أما بالنسبة لورش تمليك األراض ي البورية لفائدة أعضاء الجماعات الساللية، فقد تم اتخاذ  

التقنية وا إلدارية   امللفات  العماالت واألقاليم لتحضير  تأطير  ا إلجراءات التي تهم  مجموعة من 

   امللفات.  التمليك ودراسة التمهيدية وتتبع عملية 

 حترمين  حضرات السيدات والسادة املستشارين امل    
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الجائحة،         لتداعيات  تبعا  االقتصادي  للنشاط  التدريجي  االستئناف  مواكبة  سياق      في 

سنة   الوزارة خالل  هذه  به  قامت  الذي  للعمل  تنسيق  2020واستكماال  األخيرة  هذه  واصلت   ،

مع   االقتصاديعملها  لإلقالع  الوطنية  لليقظة  اللجنة  الجهوية  اللجان  تقارير  وتتبع   ،

واالجتماعية   االقتصادية  املؤشرات  لتتبع  املوازية  اإلجراءات  اتخاذ  عن  فضال  االقتصادية، 

التنشيط   مناطق  ر  تطوي  دعم  وتقديم  والجهوي،  الوطني  املستوى  على  الجائحة  ملخلفات 

 اطق أنشطة اقتصادية.  االقتصادي والصناعي واملصادقة على عدد من االتفاقيات إلحداث من

    ، حرصت هذه الوزارة على تتبع بالتنشيط االقتصادي على املستوى الترابيوفيما يتعلق  

ومواكبة تنزيل عدد من األوراش والبرامج املهيكلة والتي همت على الخصوص مواصلة تفعيل ورش  

تتب وكذا  الجديدة  اختصاصاتها  وفق  لالستثمار  الجهوية  للمراكز  الشامل  تنفيذ  اإلصالح  ع 

الجهوي  املستوى  على  االستثمار  بتدبير  املرتبطة  املساطر  لتبسيط  الهادفة  املواكبة  اإلجراءات 

 والوطني.  

وتبسيط   املراكز  لهذه  املسندة  الجديدة  الخدمات  عرض  سياق  وفي  ذلك،  مع  وموازاة 

وتفويض   بنقل  املتعلقة  التدابير  وبرمجة  تحديد  تم  االستثمار،  لتحفيز  املعتمدة  املساطر 

إلى  املركزية  اإلدارات  من  االستثمار  مشاريع  إلنجاز  الالزمة  بالتراخيص  املتعلقة  االختصاصات 

   املستوى الجهوي.

 ،وتعتزم الوزارة مواصلة تدبيرها للورش الخاص برقمنة خدمات املراكز الجهوية لالستثمار

وذلك من خالل إغناء املنصة الرقمية للمستثمر وتحسين وظائفها بما يمكن املستثمرين من  

وتتبع   بعد  عن  بها  املتعلقة  الرخص  وطلبات  ملفاتهم  وايداع  اإلدارية  املساطر  على  االطالع 

 استها ومآلها بطريقة مرقمنة.   مراحل در 

يخص   والتخليقوفيما  مندمجة الحكامة  برامج  لبلورة  جهودها  الوزارة  واصلت  فقد   ،

لتحديث املصالح اإلدارية والرفع من قدرات رأسمالها البشر ي عبر التكوين والتكوين املستمر، 

   نة. فضال عن تعزيز بنياتها التدبيرية واللوجيستية، وكذا توسيع نطاق الرقم

 الرقمي عمدت الوزارة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز توجهها الرامي إلى التحول  وفي هذا السياق،
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التدبير، فضال  ى مع املقتضيات القانونية ومع متطلبات  وتكييف النظم املعلوماتية حتى تتماش 

فق، عن االنكباب على تبسيط ورقمنة املساطر واإلجراءات اإلدارية والخدمات املوجهة للمرت

التلقيح   حملة  بتدبير  خاصة  منظومة  بإعداد  السنة  هذه  تميزت  وبإطالق حيث    الوطنية، 

القانون  ملقتضيات  تفعيال  "إدارتي"  ا إلدارية  وا إلجراءات  للمساطر  الوطنية    19  55-البوابة 

 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات ا إلدارية.   

 االفتحاص والتدقيق ومن جهة أخر ى، واصلت الوزارة جهودها الرامية إلى ترسيخ آليات  

واملواكبة، حيث بلغت حصيلة مهام االفتحاص والتدقيق املنجزة من طرف املفتشية العامة  

السنة   الترابية خالل  شتنب  الجارية(للدارة  أواخر  تتعلق    45مجموعه    )ما2021ر  إلى  مهمة، 

خصوصا بافتحاص برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج تقليص الفوارق املجالية  

  واالجتماعية.

 حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين 

،  2022برسم سنة  للميزانية الفرعية لوزارة الداخليةيبلغ الغالف املالي اإلجمالي املرصود        

 ما مجموعه
 درهم، بما في ذلك اعتمادات االلتزام، موزع كالتالي:   مليار 1,41

مليار  29,3مليار درهم، وتشمل اعتمادات املوظفين بمبلغ    33,4: ميزانية التسيير، بمبلغ  1

 مليار د رهم.   4,1درهم، واعتمادات املعدات والنفقات املختلفة بمبلغ 

بمبلغ    2 االستثمار  ميزانية  األداء    7,6:  اعتمادات  ذلك  في  بما  درهم،  درهم 3,8مليار  مليار 

 مليار درهم.    3,8واعتمادات االلتزام 

، فقد بلغ ما  2022برسم سنة    للحسابات الخصوصيةأما سقف التحمالت املرصودة  

 مليار درهم موزعة كما يلي:    48,4يناهز 

   ملصالح املقدم  الدعم  واملراقبةصندوق  السوق    املنافسة  وضبط  املستهلك  وحماية 

 ؛  (ماليين درهم5,00) االحتياطيةواملدخرات 

   ؛ (درهم    رمليا2,9  )والرابط بين املدن    الطرقي والحضري صندوق مواكبة إصالحات النقل 

 ؛ (مليار درهم  9,31)  حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة املضافة 
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   200.00)الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية املدنية
 
 ؛ (مليون درهم 

 ؛ (مليار درهم 9) الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب املرصدة للجهات 

  ؛ (مليار درهم 5,1)اإلنعاش الوطني–حساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 

  ؛ (مليون درهم 00,30)صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني 

  ؛ (مليون درهم9,463)الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر 

  ؛  (مليار درهم1 )  املستعملةصندوق التطهير السائل وتصفية املياه 

  ؛ (مليون درهم  350)صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 

  (مليار درهم  1)صندوق التضامن بين الجهات  . 

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلةوفيما يتعلق  ، يبلغ السقف اإلجمالي املخصص بمر

 مليون درهم.           80ملديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ما مجموعه 

الوزارة من   ما مجموعه   2022برسم سنة    املناصب املحدثةوأخيرا فقد بلغت حصة 

 منصب.   6544

املحترمين تلكم   املستشارين  والسادة  السيدات  ملشروع  حضرات  العريضة  الخطوط   ،

العرض   املقبلة. وقد اكتفيت في هذا  الفرعية للوزارة للسنة  بتقديمامليزانية  أهم   املقتضب، 

الجوانب املحورية لحصيلة هذا القطاع مع الوقوف عند أهم املعطيات الرقمية واملؤشرات  

وجهات  وتقاسم  للمناقشة  املجال  أفسح  لكي  املحققة  اإلنجازات  نجاعة  مدى  على  الدالة 

ص العبر الكفيلة بإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على أداء هذا القطاع  النظر، واستخال 

 للرقي به إلى مستوى طموحاتنا جميعا.  

الظرفية   صعوبات  ملجابهة  املتجدد  عزمنا  على  التأكيد  يتعين  العرض  هذا  نهاية  وفي 

ستقبلية  لرفع التحدي من أجل التصدي لكل اإلكراهات واملعيقات اآلنية وامل  الحالية، وكذلك 

التي قد تلقي بثقلها على املسار التنموي والديموقراطي لبالدنا، والتي تستدعي أكثر من ذي قبل 

القيادة   الشاملة وتضافرالتعبئة   املطروحة داخليا وخارجيا تحت  التحديات  الجهود ملواجهة 

                                                           لـصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده. الرشيدة 

   والسالم عليكم ورحمة للا تعالى وبركاته.                                                             
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 والتوزيع طبع بمصلحة الطباعة                

 مقرر اللجنة

 املهدي عثمون  

 رئيس اللجنة

 موالي عبد الرحمان ابليال

 األمانــة العامـة

راقبة   مديرية التشريع وامل

 قسم اللجان

الداخلية والجماعات مصلحة لجنة   
 

2027-2021الوالية التشريعية   

------------------ 

2022-2021السنة التشريعية:  

---------------- 

2021أكتوبر:  دورة  
 

 اململكة املغربية 

 البرملان 

 مجلس املستشارين 
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ـديـــم  الــتــقــريـــــر ـتـقـــ   
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؛ السيد الرئيس احملرتم   

؛ السيدات والسادة الوزراء احملرتمي   

؛ ن و السيدات والسادة املستشارون احملرتم   

املجلس املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة    يشرفني أن أعرض على أنظار

األساسية،   والبنيات  الترابية  والجماعات  من  الداخلية  انتهائها  مشروع  بعد  دراسة 

  .2022امليزانية الفرعية لوزارة التجهيز واملاء برسم السنة املالية 

األربعاء             يومي  اجتماعين  اللجنة   2021نونبر    25والخميس    24خصصت 

رئيس لدر  ابليال  الرحمان  السيد موالي عبد  برئاسة  املذكورة،  امليزانية  اسة مشروع 

 اللجنة، وبحضور السيد نزار بركة وزير التجهيز واملاء. 

قدم السيد رئيس اللجنة أصالة عن نفسه ونيابة عن تفي بداية االجتماع االول  

أعضاء اللجنة بأحر التهاني للسيد الوزير على الثقة املولوية التي حض ي بها بتعيينه 

ثم   للتجهيز واملاء،  الوزير عرضا مفصال وشامال، استعرض في وزيرا    ه ألقى السيد 

 . 2022وكذا ميزانية سنة  2022وبرنامج عمل سنة   2021منجزات سنة 

تاريخ الصادر ب   2.21.830وأبرز أن مجاالت تدخل الوزارة حسب مرسوم رقم   

قطاعات  ،2021أكتوبر    21 وامللك   تضم  املوانئ  املاء،  السيارة،  والطرق  الطرق 

املنتدب واالرصاد الجوية،   العمومي البحري، البناء واالشغال العمومية واإلشراف

التنمية كما   في  هاما  دورا  تلعب  التي  الحيوية  القطاعات  بهذه  الوزارة  تتكفل 

 االقتصادية واالجتماعية للبالد. 
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، حيث أكد أن قطاع الطرق 2021واستعرض أهم منجزات الوزارة سنة  

يعرف تطورا ملحوظا وتنوعا في الرصيد الطرقي الذي تتوفر عليه بالدنا: الطرق  

الفنية  واملنشآت  واإلقليمية  الجهوية  الطرق  السريعة،  الطرق  السيارة، 

املنجزة واملرتقب االنتهاء منها باستثمار   الطرقية، وتوقف عند أهم العمليات 

 درهم. مليار 1.02 يبلغ إجمالي

بالوسط  واالجتماعية  الترابية  الفوارق  تقليص  برنامج  عند  وتوقف 

ا في  القروي  الطرق    تشييدملتمثلة  وتأهيل  املصنفة  غير  القروية  الطرق 

األولويات،    ،املصنفة وتحديد  العمليات  انتقاء  في  تشاركية  مقاربة  باعتماد 

  .كلم 30000بطول يصل إلى 

االستراتيج  حضرواست املنجزات  إطار  أهم  في  الحيوي  القطاع  لهذا  ية 

تثمينا للرصيد الطرقي، وتحسين شروط السالمة الطرقية، الصيانة الطرقية  

وإصالح    تطوير شبكة طرقية توفر خدمات مجالية مع تقوية العرض الطرقيو 

 . الفيضاناتتخلفها   التي ضراراأل 

قطاع  في هذا ال 2022وعدد السيد الوزير أهم برنامج عمل الوزارة لسنة 

امللك محمد  أمام صاحب الجاللة  لتنفيذ االتفاقيات املوقعة  باألرقام  معززة 

اتفاقية، تحمل بين طياتها مشاريع   19السادس نصره للا، والتي يبلغ عددها  

مندمجة تهم تطوير شبكة الطرق والعرض الطرقي وتحسين شروط السالمة  

  .وتنموي  في عدة مدن مغربية، سيكون لها وقع اقتصادي واجتماعي
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من   مهم  رصيد  على  يتوفر  املغرب  أن  أوضح  املاء،  قطاع  وبخصوص 

باملاء  التزويد  تعميم  من  مكن  مما  الشرب،  مياه  معالجة  ومحطات  السدود 

القروي   الوسط  في  الولوج  نسبة  ورفع  الحضري،  املجال  في  للشرب  الصالح 

مليون   2السهول واملدن من الفيضانات، وسقي أكثر من    ة، وحماي %  8, 97الى

 وكذا املساهمة في انتاج الطاقة الكهربائية.  ،هكتار

تشييد   علىأن تأمين حاجيات البالد من املاء، ترتكز  وأفاد في هذا اإلطار

املائية،   املوارد  وتثمين  وتخطيط  تدبير  حول  دراسات  ووضع  جديدة،  سدود 

الهندسة املدنية، والحماية من الفيضانات، وتقييم وتحسين إحداث منشآت  و 

باملاء  والقروي  الحضري  العالم  تزويد  وكذا  السطحية،  املياه  موارد  معرفة 

 الصالح للشرب ومياه السقي.

يتعلق أفاد    وفيما  املوانئ  املغربقطاع  من    أن  هام  رصيد  على  يتوفر 

  7بحرية و  22ية متعددة املهام،  منها تجار   14ميناء،    43املوانئ التي يبلغ عددها  

 تهدف التوفر  2030أن االستراتيجية الوطنية للموانئ في افق  و خاصة بالترفيه،  

واملرافق   التحتية  البنية  تشييد  على  تقوم  شاملة  منائية  سياسية  على 

الدولية، املواصفات  ذات  املنائية  تنزيل    والخدمات  كيفية  استعرض  كما 

 قطاع انطالقا من تشييد موانئ جديدة. االستراتيجية الخاصة بهذا ال

تأهيل   على  ترتكز  والتي  القطاع  هذا  في  املحققة  املنجزات  إلى  وأشار 

املبني على مواصلة تنزيل   2022وتوسيع مجموعة من املوانئ وبرنامج عمل سنة  

وحفظ  وتحديد  مينائية،  أقطاب  خلق  من  انطالقا  املينائية  االستراتيجية 
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ا امللك  والبحرية،  وتثمين  املينائية  املنشآت  وحماية  واملينائي،  البحري  لعام 

 .والحفاظ على السالمة واألمن البحريين

عرفت التشغيل    2021وفيما يتعلق بقطاع األرصاد الجوية، أكد أن سنة  

الكلي واستغالل الحاسوب العمالق الجديد للمديرية العامة ألرصاد الجوية، 

إنذارا بالظواهر الرصدية القصوى  الذي سيمكن من اصدار  أوتوماتيكية  ت 

على  عملت  الوزارة  أن  وأضاف  اإلقليم،  بدل  الترابية  الجماعة  مستوى  على 

تقوية شبكة الرصد الجوي واالتصاالت ومعالجة املعطيات والعمل على صيانة 

 األجهزة الرصدية. 

امللك   تدبير  وإلى  املفوض،  التدبير  مجال  في  الوزارة  تدخل  إلى  وتطرق 

لعمومي البحري واملائي والطرقي وإلى مجال البناء واالشغال العمومية، واملوارد ا

 البشرية على مستوى التوظيف والتكوين ومقاربة النوع.

الوزير، الغالف املالي اإلجمالي املرصود للميزانية    دالسي  في الختام عرضو

  ، موزع كالتالي:2022 املالية سنة البرسم  لتجهيز واملاءالفرعية لوزارة ا

 مليون درهم؛ 11.371االستثمارات:  •

 مليون درهم؛ 568التسييـــــــــــــــــــــــــــــر:   •

 مليون درهم. 1.042 ـــن:ـيــــــــــــفاملوظــ •
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لسيد الرئيس احملرتم، ا    

ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم     

ن، مو السيدات والسادة املستشارون احملرت     

مناسبة قدم فيها التجهيز واملاء  مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة  شكلت  

التي  و ر السادة املستشا السيدات و  املولوية  الثقة  الوزير على  للسيد  التهاني  ن 

بدور بارز في مجال تعزيز    والتي تضطلع  االستراتيجية  الوزارة  على رأس هذه  حظي بها  

الكبرى   املشاريع  تنزيل  تسهيل  على  القادرة  باعتبارها  الوطنية  وجلب التجهيزات 

ه  لها بالعرض القيم الذي قدمكما شكلت فرصة نوهوا من خال،  االستثمارات

اللجنة،   تعكس    واملتضمنأمام  والبرامج،  واألرقام  املعطيات  من  ملجموعة 

خدمة   املتوخاة  واملرامي  األهداف  لبلوغ  الفعالة  واإلرادة  املبذولة  الجهود 

الوزارة،  وموظفي  أطر  به  يقوم  الذي  بالعمل  نوهوا  كما  الشاملة،  للتنمية 

في الرفع من مستوى البنيات التحتية التي تعد أحد    بالنظر ملساهمتها الفعالة

 التنمية االقتصادية واالجتماعية ببالدنا. الدعائم األساسية لتحقيق 

ن أن مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة و وأكد السيدات والسادة املستشار 

استثنائي في ظروف  تأتي  واملاء،  الت  االتجهيز  تفش ي جائحة كورونا  إلى  أرخت بالنظر  ي 

و  القطاعات  كافة  على  واالجتماعيةبظاللها  االقتصادية  املستويات  ومن ضمنها  كل   ،

وراش كبرى من  أل حكومة جديدة وفتح بالدنا    تعيينمع  تتزامن  قطاع التجهيز واملاء، و 

االجتماعية.   الحماية  وورش  الجديد  التنموي  النموذج  ورش  تكون    متمنيينقبيل  أن 

الحكومة في املوعد مع انتظارات وتطلعات الشعب املغربي والتزامات بالدنا الدولية  هذه  

  والوطنية.
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فصل قطاع التجهيز واملاء عن قطاع النقل أحد السادة املتدخلين أن  عتبر  أو 

الذي  واللوجست والعجز  االختالالت  ومعالجة  تدارك  بداية  القطاع  هذا    عرفهيك 

والحيوي  واملساهمة  االقتصادي  التفاوتات في  ،  إشكالية  حل  وفي  الجهوي  التوطين 

 املجالية.

اعتمادات  تأبرز  رصدت  الوزارة  أن  الطرق لمالية    التدخالت  إطار   قطاع  في 

ستراتيجية  اال   شوراواال املشاريع  يذ  تنفواصلة  مل  ،2022مشروع ميزانية االستثمار لسنة  

امللك   والحيويةهمة  امل الجاللة  صاحب  أمام  املوقعة  االتفاقيات  موضع  كانت  التي 

الشغل فرص    وتوفيراالقتصاد الوطني    إنعاش، ستساهم في  نصره للا  محمد السادس

 .استثمارات مهمة باملنطقة الجنوبية وجلب

العمل على توفير جميع الشروط قصد ضمان    نياملستشار واقترح أحد السادة  

من طرق  استمرارية السياسة اإلرادية للدولة في مجال تطوير الطرق والبنيات التحتية  

جددة تتوخى التوازن والتكامل بين  ت، وتعزيز استمراريتها في إطار نظرة مومنشآت فنية

التحتي والبنيات  االقتصادي  الطابع  ذات  الكبرى  دائمة    ،ةاألوراش  شراكة  إطار  في 

العمل على سد الخصاص في مجال البنيات  ، وأضاف أن  ومستمرة مع القطاع الخاص

بلدان   وباقي  املغرب  بيـن  التجارية  املعامالت  لتطوير  قصوى  أهمية  يكتس ي  التحتيـة 

القارة اإلفريقية. غير أن تحقيق هذا الهدف يقتض ي تعبئة االعتمادات املالية الكافية، 

طلب وضع صيغ جديدة للتمويل، من خالل العمل بشكل خاص على استثمار مما يت

شراكات ثالثية األطراف بين املغرب والشركاء األفارقة واملؤسسات القادرة على توفير 

  إمكانيات تمويل مهمة.

وتثنيت    تأهيله وصيانتهو بضرورة الحفاظ على الرصيد الطرقي    وتمت املطالبة

السير لحركة  مضطردا  نموا  تعرف  التي  املحاور  الطرق بعض  نصف  أن  حيث   ،

واصلة الجهود  ومكلم( غير معبدة وفي حالة متردية،    10180اإلقليمية )أي ما يقدر بـ  

 املبذولة على مستوى العدالة املجالية في توزيع املشاريع على جميع أقاليم اململكة. 
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السيارة،  أ الطرق  بالرغم من  أكما بخصوص  أنه  املتدخلين  السادة  أحد  أن  د 

مليون درهم لتمويل إنجاز املرحلة الثانية   813بقيمة    رصدت غالفا ماليا يقدرالوزارة  

الطريق السيار املداري للدار البيضاء بين تيط مليل  بعض املقاطع ك من أشغال تثليث  

برمجة عدد من  ، طالب ببرشيد  –ومفترق ليساسفة والطريق السيار الدار البيضاء  

مشاريع الطرق السيارة خاصة بالنسبة للمناطق التي الزالت تعاني من انعدام شبكة 

 .الطرق السيارة وخصوصا بمنطقة درعة تافياللت

استعمال   عند  التوقف  تم  السيارة  بالطرق  كترونية  لاال  بطاقة جوازوارتباطا 

يتسبب فيها تقليص عدد   التيوخيمة  الثار  للمرور بمحطات األداء على هذه الطرق، واآل

و  تسريحهم  من  املخاطبين،    العربات  اكتظاظالعمال  ذلك  وغياب  إلى  املس  ينضاف 

 املشروعة، وأولها الحفاظ على مناصب الشغل.  العمال بحقوق 

املشاريع الطرقية يقتض ي   أوضح أحد السادة املتدخلين أن  ،وفي نفس السياق

لكية في مقابل تعويض ذوي الحقوق في بعض األحيان مباشرة الدولة مسطرة نزع امل

بما تراه مناسبا لها، لكن العديد من املواطنين أصبحوا يشتكون من هذا اإلجراء جراء  

في  والتأخر  الحق،  أصحاب  مع  تعاملهم  وسوء  اإلدارة  طرف  من  الشطط  استعمال 

الزالت   املوضوع  في  ملفات  وهناك  حقوقهم،  املحاكم،    حبيسةصرف   طالبا رفوف 

الب امللكية،  مراجعة  بنزع  املتعلقة  القانونية  الضرر نصوص  وان    لرفع  خصوصا 

 . يالفالح يمتهنون النشاطمعظمهم ينحدرون من أسر فقيرة 

الطرق   مستوى  على  الوزارة  تدخل  بضرورة  املتدخلين  السادة  أحد  وطالب 

فعاليات ترابية مع    بشراكةالقروية لفك العزلة عن الساكنة واإلشراف على تشييدها  

أنواقتصادية الترابية   ، خصوصا  الالزمة سواء   الجماعات  اإلمكانيات  على  تتوفر  ال 

أو   التقنية  باإلمكانيات  األمر  الطرق   كما  املالية،تعلق  تصنيف  مشكل  طرح  تم 

واملسؤول عن صيانتها تفاديا لتداخل االختصاصات، وتفاديا إلثقال كاهل الجماعات  

 الترابية بأعباء جديدة يصعب تتبعها تقنيا وماليا. 
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الطرق في  و مع دائما  سياق  التعامل  في  التراخي  عند  املتدخلين  بعض  توقف   ،

مرت  وأنه موضوع  الطرقية خصوصا  ويتطلب السالمة  الحكومية  القطاعات  بكل  بط 

جميع كل    الفاعلين  اشراك  الطرقية  للسالمة  الوطنية  الوكالة  إشارة  رهن  ووضع 

 لبلوغ األهداف املسطرة.  للقيام بمهامها على أحسن وجه تاإلمكانيا

اإل و  الوزارة دة  شاتمت  طرف  من  واملتبعة  املعتمدة  األقطاب  باستراتيجية 

قفزة نوعية في تسييرها    تأشواطا مهمة وعرف  توالتي قطعد املوانئ،  يبخصوص تشي

واستفسر   املهمة،  البحرية  للطرق  ملتقى  في  يقع  الغرب  وأن  خاصة  حد أوتدبيرها، 

رغم وجود  سفن  الوتجديد  عدم تطوير اوراش تصنيع  أسباب  السادة املتدخلين عن  

الت والبواخر  السفن  من  كبير  عمرها    يعدد  سفن  سنة   30يتجاوز  أن  الصيد   كما 

ثالث  إلى  تصل  انتظار  مدة  مع  باملاس  الس  بموانئ  وصيانتها  تجديدها  يتم  املغربية 

، رغم وجود بعض االوراش املغربية التي تصنع بواخر من سنوات وتكلفة جد مرتفعة.

ذلك  الفوالذ وفق معايير صارمة تحددها بعض الدول كفرنسا وبريطانيا، وأضاف أن  

هذا يتطلب مواكبة وتطوير علما أن  ،  يبين بكل جالء أن الصناعة املغربية موثوق فيها

  50ن يحقق رقم معامالت يصل إلى أ،  وهذا القطاع يمكن واملستثمرينهذه الصناعة 

 .مليار درهم ويجلب العملة الصعبة ويخلق عدة مناصب للشغل

مجموعة من    تشييدضرورة تعزيز الرصيد املينائي عبر مواصلة    علىد  يشدوتم الت

ور غرب املتوسط، والذي يمثل رهانا  ظ، وعلى رأسها كل من ميناء الناالجديدة  املوانئ

إلى ميناء   البالد، باإلضافة  قويا لجلب االستثمارات والنهوض باقتصاد الجهة وعموم 

األطلس ي يعتبر    الداخلة  لتنمية    مهماتنمويا  مشروعا  الذي  جديدة  آفاقا  سيفتح 

اإلقليمي   الصعيدين  على  التجارية  ومواكباملبادالت  وتسوية   ةوالقاري،  املستثمرين 

بط ر التبريد، وكذا  و الوضعيات العالقة لبعض املعامل املختصة في التصبير والتمليح  
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عن    التساؤل املواني املغربية بالصناعات السمكية كميناء أكادير والقنيطرة، كم تم  

 مآل انجاز املنطقة الحرة بميناء القنيطرة. 

ومن جهة أخرى تم اقتراح تنظيم مناظرة وطنية ملجهزي البواخر للتباحث حول 

املجال الحيوي الذي يفرض على   بخصوص هذاهذا الورش املهم وتبادل اآلراء واألفكار  

 يه تحقيقا لإلقالع االقتصادي.وطنية واالستثمار ف  ةاملغرب وضع استراتيجي

املاء  بخصوص  أما التدخالت على    قطاع   القصوى   ةهمي األ فقد أجمعت كافة 

تفاقم الضغط على املوارد املائية بسبب عوامل   لهذه املادة الحيوية، وتم التطرق إلى

في تقرير للمجلس  كما جاء عادات غير عقالنية في استهالك املوارد املائية  العديدة منها  

واالجتماعي   املاالقتصادي  التدبير  طريق  عن  "الحكامة  حول  للموارد والبيئي  ندمج 

 املائية في املغرب" 

املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي   املتدخلين أنحد  أوفي هذا الصدد أوضح  

في  نبه   التي تشتغل  العلمية وامليدانية  الكفاءات  الدولة ال تستثمر  إلى أن مؤسسات 

املؤسسات املسؤولة ، كما أن  ياسة العموميةقطاعي التنمية والبيئة عند إعداد الس

عن تسطير السياسات العمومية ال تستشير مع خبراء امليدان في التنمية أو االنصات  

 . إلى الجمعيات واملنظمات غير الحكومية

إلى ضرورة بلورة مقاربة حكومية شاملة ملعالجة أزمة الندرة   وتمت الدعوة،  هذا

بير قطاع املاء إليجاد حلول عملية ملشاكل السدود املائية من خالل تعزيز حكامة تد

املغرب سنويا   على  يضيع  الذي  والتبخر  الوحل  تعاني  من   70التي  مكعب  متر  مليار 

املوارد املائية، واستكشاف املياه الجوفية من أجل تعبئة موارد مائية جديدة، وإنجاز 

إضافة إلى االعتماد على   ،محطات لتحلية مياه البحر لتنضاف إلى املحطات املتواجدة

 .تعميم معالجة املياه العادمة وإعادة استعمالها بمختلف مناطق املغرب
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ضرورة إدماج مقتضيات التغيرات املناخية في السياسات   اقترحت التدخالتكما  

إقرار مبدأ التضامن بين الجهات من خالل تحويل الفائض املائي ببعض  ، و العمومية

تي تعاني من الخصاص تحقيقا للتضامن والعدالة املائية بين األحواض إلى املناطق ال

 .بدأ التضامن بين الجهاتمل اإقرار  تعميم معالجة املياه العادمةو الجهات، 

ترهن النجاح في التدبير التي  كبرى  التحديات  ن الو واستعرض السادة املستشار 

املائي األمن  الحفاظ على  وفي  املاء  بتحسين حكامة  ،  املستدام لقطاع  أساسا  وتتعلق 

تدبير  في  املتدخلين  لتعدد  بالنظر  والترابي  الوطني  املستوى  على  املاء  تقوية  و   ،هقطاع 

املائية   الثروة  استعمال  املائية،  وترشيد  الشرطة  دور  السياسة و وتفعيل  إصالح 

، والبحث عن هذا املورد الحيوي وتناقص  التسعيرية للماء لألخذ بعين االعتبار ندرة  

 ليات جديدة لتزود باملاء الصالح للشرب. آ

الدعوة مختلف   وتمت  وتنزيل  املائية  التجهيزات  هذه  إنجاز  وثيرة  تسريع  إلى 

التدابير املواكبة إلعادة استعمال املياه واالقتصاد فيها، وتثمين مختلف املوارد املائية  

مة لدعم  قنوات الري وإصالحها عبر مشاريع استثمارية ضخوتقوية شبكات و   وتجديد

ألنها مرتبطة أساسا بتنمية ،  الفالح الصغير واملتوسط واملقاولة الفالحية بشكل عام

 .، خصوصا في املناطق التي تسجل عجزا كبيرااالعالم القروي وتوفير سبل التنمية فيه

التدخالتومن جهة أخرى،   إطار    االستراتيجيةباملقترحات    نوهت  في  املعتمدة 

التنموي لتحسين   املائي ببالدنا وضمان استدامته ومعالجة إشكاالت  النموذج  األمن 

املاء يميز قطاع  الذي  التناسق  التي سيتبعها ، وتم االستفسار عن  ضعف  الخطوات 

لتنزيل   واملاء  التجهيز  لتجاوز   وخالصات مضامينقطاع  الجديد  التنموي  النموذج 

 . األمن املائي الحفاظ علىو التي تعيق التدبير املستدام لقطاع املاء  االكراهات

املستشار  السادة  طالب  السدود    نو كما  تشييد  عمليات  باعتبارها  بمواصلة 

  ، لتنمية املوارد املحليةمنها  وتسريع وثيرة إنجاز الكبرى والصغرى والتلية  رافعة تنموية،  
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،  واالستفادة من املدخرات املائية  وإعطاء انطالقة تنموية للمناطق القروية والجبلية

ناجعة لتحويل الفائض من املياه بالسدود نحو باقي االحواض والسدود،   وابتكار حلول 

مع  انسجاما  السدود  قاعدة  لتوسيع  املخصصة  املالية  االعتمادات  من  الرفع  وكذا 

استراتيجية الجيل األخضر ومع طموح بالدنا في مضاعفة االمن املائي والغذائي وتوسيع 

املوارد املالية إضافية لتقوية صيانة هذه تعبئة    قاعدة اإلنتاج الفالحي. والعمل على

 . من األوحال تهانقياملنشآت وت

بخصوص   التدخالت  الجويةوسجلت  لألرصاد  العامة  حدة    املديرية  ارتفاع 

، سواء الهامرفق  هذا امل، رغم ازدياد التزامات وخدمات  رد البشريةالخصاص في املوا

بااللت األمر  أو  تعلق  الوطنية  للمغربزامات  بالدولية  املطالبة  وتمت  هذا ،  تمكين 

التقنيةالقطاع   العمل  من األطر  الحديثة   الكافية ووسائل  التجهيزات  الضرورية من 

 . وية وتطبيقاته املناخية املتشعبةملواكبة تطور علم األرصاد الج 

تلعبهلواعتبارا   الذي  البشرية    لدور  التدخالت  املوارد  طالبت  الوزارة،  هذه  في 

أكثر على املزيد من املردودية والعطاء من خالل فتح باب الحوار    على تحفيزهاالعمل  

التجهيز قطاع  مستوى  على  التابعة    االجتماعي  واملؤسسات  القطاعات  وباقي  واملاء 

لتسوية كل امللفات النقابية العالقة وفي مقدمتها العمل على توحيد التعويضات   للوزارة

القطاع، داخل  لألجر  مكمل  بمثابة  تعتبر  التي  السادة   الجزافية  بعض  واستفسر 

عن مصير الحوار االجتماعي بمجموعة من املؤسسات العمومية، وطالبوا  املستشارين  

ة الحقوق االجتماعية واالقتصادية لعمال  بترسيخ مبدأ املسؤولية االجتماعية وحماي

تنمية  في  أهمية  ذات  وتجهيزات  منشآت  سواعدهم  على  تبنى  الذين  املناولة  شركات 

ومن كما تمت املطالبة بحل كل امللفات العالقة    ،البالد، والتي ال تحترم دفتر التحمالت

القطاع، تحديات  إلى  بالنظر  املوظفين  قلة  والحركة اتوالترقيالتعويضات    بينها   ،

وملف عمال الشساعة االستثنائية الذين يقدمون خدمات جليلة في عدة االنتقالية،  

باملغرب صعبة )مناطق  جد  أوضاعا  ويعشون  وغيرها(  اساكن  كتامة،  كإيفران، 
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إلي  العاجل  والتدخل  الحكومية  القطاعات  كل  تعاون  عملية  تستوجب  حلول  جاد 

العالقات    حل جلفي  وطالبوا اإلسراع  تحفظ لهم كرامتهم،   امللفات من أجل تجويد 

املهنية وتوفير كل ظروف النجاح ملختلف املشاريع واألوراش املقبلة عليها الوزارة عبر  

 مأسسة حوار قطاعي جاد ومسؤول. 

كيفية فحص  بمراجعة  املطالبة  تمت  العمومية  الصفقات  إطار موضوع  وفي 

املتعلق   املرسوم  تحيين  وكذا  العروض  على  وتقييم  الحكومة  عزم  تثمين  وتم  بها، 

مواصلة إنجاز املرحلة الثانية من الدراسة املتعلقة بالتقييم واملساعدة على تتبع تنفيذ  

البناء   ومقاوالت  الهندسة  لتطوير  الخاص  والقطاع  الحكومة  بين  البرامج  عقود 

 واألشغال العمومية.

للطر  ميدانية  زيارة  تنظيم  املستشارين  السادة  أحد  تزنيت واقترح  السريع  يق 

و  االشغالملالداخلة  تقدم  على  لوقوف  األطلس ي  الداخلة  السيدات  يناء  وتنوير   ،

 .والسادة املستشارون ومن خاللهم الرأي العام

؛ السيد الرئيس احملرتم    

؛ ن و السيدات والسادة الوزراء احملرتم         

   ؛ ن و السيدات والسادة املستشارون احملرتم 

في   الوزير  السيد  للسيدات عبر  القيمة  باملدخالت  إشادته  عن  جوابه  مستهل 

تعرفها  التي  التحديات  بمختلف  األكيد  وعيهم  على  تدل  والتي  املستشارين،  والسادة 

، والنابعة من غيرتهم على ضرورة الدفع بتطوير القطاع وأهميته في املاءوزارة التجهيز و 

االقتص التنمية  من  والرفع  التحتية  البنيات  مستوى  واالجتماعية تحسين  ادية 

 للمملكة.

النموذج تفعيل  الجديدة ستعمل على  الحكومة  أن  في  الجديدالتنموي    وأكد 

الحكومة ويتطلب العمل بحكامة ونجاعة أكبر في االنفاق العمومي، مبرزا أن    2035  أفق
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خدمة ا واستراتيجيتها له هاتالوزارة سطرت توجاستراتيجية واستشرافية، و مج  اعدت بر أ

، والهدف تغيير منظور تدبير بالنتائجوعلى الاستفادة املواطن  مدى  العموم بناء على  

والفاعلين   الحكومية  البرامج  وأولويات  اهتمامات  صلب  في  املواطن  وجعل  العمل 

محور   االنسان  يجعل  الذي  التنموي  املبتغى  لتحقيق  واالجتماعيين  االقتصاديين 

 التنمية تحقيقا للعدالة املجالية.

رز أن الجميع في وزارة التجهيز واملاء سيعمل على تحقيق األهداف املتوخاة  وأب

الوزارية   القطاعات  مع  الحكومي إلنعاش بالتنسيق  البرنامج  في  والتي جاءت  األخرى، 

واستكمال االوراش الكبرى املفتوحة ومباشرة أوراش واستثمارات    ،االقتصاد الوطني

الوطني التراب  بالوزارة من طرق    عمومية مهيكلة تشمل كل  املرتبطة  القطاعات  وكل 

 وموانئ وسدود وماء. 

 ت لت مجهودات كبيرة في تشييد البنية التحتية واالستثماراأن الدولة بذوأشار   

التنموية لهذا يجب رفع مساهمة القطاع الخاص إلى الثلثين والثلث الباقي تختص به  

ال باب  وفتح  السيادية  الصناديق  اشراك  مع  العام الدولة  القطاع  بين  شراكات 

حاضرا   والتنموي   والخاص، يكون الهدف منه خلق فرص الشغل، ويكون البعد الترابي

توجيه االستثمار للجهات التي تعاني خصاصا في البنيات التحتية من مع  بشكل أساس ي  

بغي تحفيزات،  الطرق    ةخالل  قطاع  في  األولوية  تحديد  مع  املجالية  الفوارق  تقليص 

رواج واإلكراهااقتصادي    لخلق  الظواهر  كل  ومحاربة  االجتماعية    توسياحي 

 واالقتصادية.

تشييد   أن  ضمن  وأفاد  من  يعتبر  ضرورة    مؤكداالوزارة  ولويات  أالطرق  على 

خر  من االستثمارات لتشييد طرق جديدة وقسط آتحديد األولويات وتخصيص جزء  

كوزارة الفالحة والداخلية، كما أشار  لصيانة الطرق املوجودة بمساهمة عدة متدخلين  

إلى دور صندوق التنمية القروية الذي يعمل على تقليص الفوارق املجالية لهذا يضيف  

تتبع كل أوراش   النجاعة وااللتقائية والفعالية، والعمل على  إقرار وتحسين  البد من 

 الطرق وفق معايير محددة مما سيخفض كلفة الصيانة. 
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تبذ  وأوضح الوزارة  الطرقية  أن  السالمة  إطار  في  مجهودات  يخص   فيمال 

تخصيص   وسيتم  التشوير  يمل  120التشوير  تطوير  سيتم  كما  لذلك،  درهم  ون 

 االلكتروني. 

والشركة الوطنية للطرق  فقد أبرز أن الدولة    ،السيارة  بالطرق فيما يتعلق    أما

الديون مرتفعة  السيارة   إال أن اشكالية  الطرق قامت بمجهود كبير  أن  إلى  باإلضافة 

الدين   للتغلب على معضلة  اقتراح مجموعة من اإلجراءات  السيارة غير مربحة، وتم 

 كإعادة تشكيل الدين والتدبير النشيط للدين.

وضع برامج مع الجماعات الترابية لأن الوزارة ستعمل وفق بعد تشاركي  سجل  و 

عد دراسة متأنية تراعي البعد  والعمل بحسب اإلمكانيات املتوفرة وتحديد األولويات ب

بالنسبة  املحددة  اآلجال  احترام  على  والعمل  الوطني،  واالجتماعي  االقتصادي 

 االستثمارات العمومية وتحقيق األفضلية الوطنية.

إلى ان جائحة كوفيد    ،هذا حيث أن واكراهات  خلفت عدة مشاكل    19وأشار 

اليوم تعاني  املقاوالت  من  من    ،العديد  على   االختالالتوللتخفيف  أكد  تعيشها  التي 

ركات مع مراعاة االفضلية الوطنية  الوزارة تؤدي الفواتير واملستحقات التي بذمتها للش

 في االستثمار.

منها    %20بخصوص الصفقات العمومية أبرز أن املرسوم املنظم لها خصص  و 

يد املنال، مضيفا أن عدد  للمقاوالت الصغرى واملتوسطة إال أن هذا الرقم ال يزال بع

في  للمشاريع  املالية  واالغلفة  االثمان  تكسير  بينها:  من  اختالالت  تعاني  الشركات  من 

مشاريع دون أن  عدة  إطار منافسة غير مشروعة، والعديد من املقاوالت ترس ي عليها  

 بها. القدرة املالية والبشرية واللوجستيكية للتحكم فيها مما يؤدي إلى تعثر أغللها  تكون 

السياق  هذا  وتطويره    ، وفي  املرسوم  هذا  ملراجعة  حان  قد  الوقت  أن  أوضح 

لتقوية املقاوالت وضمان جودة املشاريع واحترام اآلجال، ومراقبة الصفقات لتحسين  
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للمدققين   تكوينية  دورات  وعقد  الوطني،  واالقتصاد  للمقاوالت  دفعة  إلعطاء  األداء 

 لتطوير أدائهم. 

االجتماعيوارتباطا   والحوار  االجتماعية  الحماية  على ضرورة    ،بموضوع  شدد 

لقان املناولة  وأاحترام شركات  االجتماعية،  والحماية  الشغل  مستعد  ون  أنه  على  كد 

النقابات لحل كل االكراهات واملشاكل سواء داخل الوزارة أو املؤسسات   للحوار مع 

 دل واملوضوعية. التابعة لها بشكل تشاركي في إطار االحترام املتبا

أنهم يلعبون دورا مهما يشتغلون ملدة زمنية حسب   عمالعن  و  الشساعة أكد 

التي  التجربة  بحكم  يشتغل  والزال  التقاعد  لسن  وصل  من  ومنهم  املناخية  الظروف 

كانوا دد زمنية محددة، مضيفا أنهم  راكمها، وال يمكن توظيفهم بحكم أنهم يشتغلون مل

ماعية وبحكم صدور القانون املنظم ملؤسسة االشغال  يستفيدون من الخدمات االجت

إلى فئة املستفيدي وبالتالي توقفت استفادتهم،    نالعمومية فهؤالء العمال ال ينتمون 

الورش   من  أنهم سيستفيدون  علما  ودراسته إلنصافهم،  امللف  في هذا  بالنظر  ووعد 

 امللكي املتعلق بالحماية االجتماعية. 

واملتمثل في السيادة  ائي توقف عند الهدف األساس ي وفيما يتعلق باملخزون امل

من املائي وتحقيقهما يتطلب رؤية وبرمجة وتخطيط، وتعمل الوزارة على املائية واأل 

ربط املاء لساكنة العالم القروي لكن في بعض األحيان تكون تكلفة الربط مرتفعة 

 ادة من مياه السد جدا، مبرزا أن السكان القربين من السدود لهم األولوية لالستف

مر طبيعي والوزارة تعمل على وقاية السدود وبالنسبة لتوحل السدود أفاد أنه أ

من خالل التشجير وتعلية السدود وتوسعتها وأحيانا جرف االوحال، وأضاف أن سد 

التقنية   الدراسة  بعد  تانسيفت  واد  على  األساسيات  تبين  تاملست  صالحية  عدم 

التقنية  عن موقع أخر يه، لهذا سيتم البحث  لتشييد واألساسية تناسب واملتطلبات 

 لبنائه. 
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وارتباطا بندرة املاء أوضح أن املغرب نهج سياسة تحلية مياه البحر كحل إضافي    

رسوم   تخفيض  وجب  لذا  مرتفعة  كلفته  أن  رغم  السدود  االستراتيجي  البرنامج  على 

 .فتهاتكلتحلية مياه البحر عبر استخدام الطاقة البديلة لتخفيض 

 كما أكد على أن:

 ؛ملواطنين باألساسااألولوية ضمان الحق في املاء لجميع  ✓

 ؛الوزارة بدلت مجهود لتقريب الخدمات من املرتفقين واحداث منصات الكترونية ✓

الوزارة ستعمل على تقليص استفادة الفالحة والزراعة من املاء في إطار املغرب األخضر   ✓

 ؛ املتدخلينبشراكة مع كل 

 .الوزارة ستبحث عن حلول للحد من االستغالل املفرط للفرشة املائية ✓

يتعلق باملوانئ أوضح أن الورش البحري للدار البيضاء يحتاج لشركة لتسييره   وفيما

رغم القيام بطلبيات لم تصل الوزارة إلى نتيجة ويبقى الحل في فتح مفاوضات مباشرة مع  

ترحيبا أبدو  الذين  ميناء    الفاعلين  أن  وأبرز  لتسييره،  مناسبة  شركة  الختيار  بالفكرة 

وسيكون من بين أكبر املوانئ وبوابة   هاشغالألطلس ي أعطيت االنطالقة لبداية  الداخلة ا

 ألفريقيا كما سيتم احداث ورش للسفن لتجاوز املشكل مستقبال،  

تولي   الوزارة  أن  البشرية  وأفاد  باملوارد  تعويض االهتمام  عدم  هو  املطروح  واملشكل 

خريجي     الجاذبية الستقطاب    األطر التي تحال على التقاعد، وستعمل الوزارة على تقوية

الكبرى  على   الجامعات  القادرة  البشرية  واملوارد  والكفاءات  القدرات  لتقوية  واملدارس 

جمي أن  مؤكدا  الواقع،  ارض  على  البرامج  الفرقاء  ترجمة  مع  بحثها  سيتم  االكراهات  ع 

   .ةللوزار  بعض املناصب املالية لتوفيرشتغل مع رئاسة الحكومة االجتماعيين، وسي

وفي ختام جوابه أشار السيد الوزير أنه سيتم موافاة السيدات والسادة  

 ملستشارين بأجوبة كتابية تفصيلية تخص كل النقاط املثارة.ا
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 العرض التقدميي 

واملاء  للسيد وزير التجهيز      
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؛ السيد الرئيس احملرتم    

؛ ن و السيدات والسادة الوزراء احملرتم         

   ؛ ن و السيدات والسادة املستشارون احملرتم         

التقرير الذي أعدته لجنة    مجلسنا املوقر  يشرفني أن أعرض على أنظار

األساسية والبنيات  الترابية  والجماعات  ملشروع    ،الداخلية  دراستها  بمناسبة 

 . 2022امليزانية الفرعية لقطاع النقل واللوجستيك برسم السنة املالية 

اجتماعاتها املنعقدة يومي الثالثاء    تدارست اللجنة مشروع هذه امليزانية في

والجمعة    23 السيد  ،  2021برنون  26نونبر  ابليال  برئاسة  الرحمان  عبد  موالي 

 . كواللوجستي النقلوزير  حمد عبد الجليلمرئيس اللجنة، وبحضور السيد 

في بداية االجتماع األول رحب السيد رئيس اللجنة بالسيد الوزير وهنئه  

اللجن أعضاء  وباسم  عباسمه  السامية    لىة  املولوية  في بالثقة  وزيرا  تعيينه 

السادس نصره للا امللك محمد  رأس  ، حكومة جاللة  بين    على  من  يعد  قطاع 

الحيوية التحتية    ، القطاعات  البنية  بمستوى  للرقي  أساسية  دعامة  يشكل  إذ 

 قصد مواكبة متطلبات تحقيق التنمية. 

أعضاء  و   والسادة  الرئيس  السيد  لتهنئة  الوزير  السيد  الفرصة  اغتنم 

فيهم   وضعوها  التي  الثقة  على  املستشارون  والسادة  السيدات  وكافة  اللجنة 

الوزارة ستظل منفتحة ومنصتة املواطنين بانتخابهم ممثلين لهم، كما أكد أن  

والسادة  السيدات  واستفسارات  وأسئلة  مالحظات  كافة  مع  ومتفاعلة 
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مختلف  مع  ومتعاونة  املواطنين  وتطلعات  بهموم  ومنشغلة  املستشارون، 

 لمصلحة العامة. خدمة لاملتدخلين 

باألساس   هم  وشامال  مفصال  عرضا  الوزير  السيد  قدم  اإلطار،  هذا  في 

لعمل للسنة  برنامج ا  ض، واستعر 2021قتها الوزارة خالل سنة  املنجزات التي حق

املقترحة  على  في بداية العرض    املقبلة، وذلك بتأكيده التوجهات االستراتيجية 

 في: خالل الوالية الحكومية والتي تتمثل 

 مواكبة القطاعات والفاعلين املتضررين من اآلثار املرتبة عن جائحة كوفيد؛ ✓

 االستراتيجيات القطاعية وإعطاء دينامية جديد ة؛تحيين  ✓

 تحقيق االنتقال الرقمي لقطاعي النقل واللوجيتسك باملغرب؛  ✓

 ؛دعم أسس حكامة جيدة في قطاعي النقل واللوجستيك ببالدنا  ✓

السيد الوزير اإلشارة إلى مجاالت تدخل الوزارة وإبراز هيكلتها،    ولم يفت

ا السياق  على  تأكيده  إلى  على  باإلضافة  الجائحة  بانعكاسات  املطبوع  لعام 

ر الحاصل في إنجاز بعض  وخصوصا النقل إلى جانب التأخ ،  مختلف القطاعات

 املشاريع املتأثرة بسياق الجائحة. 

بالدنا   أفاد أنوبخصوص املنجزات املحققة: على مستوى النقل الجوي  

ة تصل  مطارات وطنية بطاقة استيعابي  5مطار دوليا و  19تتوفر على  أصبحت  

مسافرا سنويا،  39إلى   توقيع    مليون  الجوية    98وتم  للخدمات  دولية  اتفاقية 

 املتحدة األمريكية.   والوالياتلألجواء املفتوحة مع االتحاد األوروبي واتفاقيا 
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أن   محطة  2021سنة  وأكد  إنشاء  الرباط   عرفت  بمطار  جديدة  جوية 

سال، وتطوير املنطقة الوسطى ملطار محمد الخامس، وتشغيل املحطة الجوية 

الوحدة   تشغيل  بينها  من  أخرى  مشاريع  إلى  باإلضافة  الناظور  ملطار  الجديدة 

البرمجة   دراسة  وإنجاز  الخامس  محمد  بمطار  الداخلية  للرحالت  الجديدة 

ب الجوية  املحطة  بتطوير  ومحطتي مطار  املتعلقة  أكادير  مراكش،  طنجة، 

بمطاري الدار البيضاء وطنجة إلى جانب تحديث    يالشحن الجوي واللوجستيك

 النظام املعلوماتي للتسيير املطاري. 

ورغم كل هذه املنجزات، أشار إلى تراجع نسبة الحركة الجوية خالل الفترة 

، حيث  2019الفترة من سنة مقارنة مع نفس  2021غشت  إلى    املمتدة من يناير

حركة نسبة  ب  تراجعت  فقد    %5, 65املسافرين  الجوي  الشحن  نسبة  أما 

، ويرجع ذلك إلى انعكاسات الجائحة وانعكاسات الحجر  %26,6نسبة  بتراجعت  

 الصحي على حركية النقل الجوي. 

التجارية، املالحة  أنه  أما بخصوص  بنسبة    تقد عرف  ا أفاد    %12,3نموا 

  129دل  ا يع  بلغت الحمولة املنقولة ما   ذ، إ2020مقارنة مع نفس الفترة سنة  

طن، بمعدل  م  مليون  الواردات  انخفاض  إلى  الصادرات    %1,5شيرا  وارتفاع 

  وارتفاع نشاط املسافة  %2,4وانخفاض النقل الساحلي بمعدل    %3,8بمعدل  

علىأكد    ،33,9%بنسبة   السياق  نفس  للمسافرين   في  البحري  الرواج  تراجع 

 . 41,7%بنسبة  
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الذي عرفه قطاع النقل الطرقي،   يالنوعوقف السيد الوزير عند التطور  و 

تسليمها ألول مرة وتهم كل من   تم  التي  الرخص  إلى  املسافرين، نقل  باإلضافة 

بالعالم  النقل  املدرس ي،  النقل  للمسافرين،  العمومي  النقل  السياحي،  النقل 

والنقل  للبضائع  الطرقي  النقل  املستخدمين  نقل  املزدوج،  النقل  القروي، 

 السياحي. 

القطاع  أن  نظام    وأضاف  تطوير  تهم  التي  األوراش  من  مجموعة  فتح 

ته وتجويد خدماته، إلى جانب دعم الحظيرة الوطنية للسيارات  رقمنو   حكامته

مقارنة    2021سنة    سيارة إضافة في الثمانية أشهر األولى من  162.900بأكثر من  

 . 2020مع نفس الفترة من سنة 

ارتفاع عدد القتلى بنسبة   ثمانية أشهر من سنة    خالل 30%كما سجل 

القتلى بنسبة   2020من سنة  مع نفس الفترة    مقاربة2021   وانخفاض في عدد 

سنة    %6,4 مع  األم2019مقارنة  تعزيز   ر،  مستوى  على  التدخل  تطلب  الذي 

قانون   ملخالفة  األتوماتيكية  املراقبة  نظام  وتقوية  للمركبات  التقنية  املراقبة 

دث السير في ومعالجة مناطق تراكم حواالسير وتعزيز حظيرة الواردات املتنقلة  

 ة.املحاور الطرقية الحضري

تفعيل االنطالق في    ، أشار إلى أنوقصد تحسين جودة الخدمات املقدمة

اتفاقية الشراكة مع البريد بنك وبريد كاش بخصوص استقبال طلبات املواطنين 

املتعلقة بتجديد أو طلب نظير رخص السياقة بمدينة الدار البيضاء وتعميمها  

 . 2021تدريجيا على باقي مدن اململكة ابتداء من فاتح شتنبر 
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لى  كما أبرز السيد الوزير التطور الذي عرفه قطاع السكك الحديدية ع

والجر،   النقل  معدات  وحصيص  البشرية  واملوارد  الشبكة  مكونات  مستوى 

القطاع سنة   املسافرين    2020وسجل  تم    مليون مسافر،  21تجاوز عدد  كما 

مليون طن من الفوسفاط،    16,4%مليون طن من البضائع بما فيها    24,5%نقل  

ادات مليون درهم كإر   803مليار درهم منها    2,6%حيث سجلت مداخل النقل  

 درهم كإرادات نقل البضائع. مليار 1,8نقل املسافرين و

قطاع اللوجستيك فقد وقف عند األهداف االستراتيجية  أما على مستوى  

تقليص التكلفة اللوجستيكية وزيادة القيمة املضافة    في:تتمثل  والتي    للقطاع  

 والحد من اكتظاظ الطرقات واملدن، وتقليص انبعاث ثاني أوكسيد الكربون. 

ار إلى املصادقة على املخططات التوجيهية للمناطق اللوجستيكية  كما أش

وتهم   جهات،  مقدرة    24بثمان  إجمالية  مساحة  على  لوجستيكية  ب منطقة 

 هكتار.  1180

املحطات   بعض  تطوير  همت  التي  املشاريع  من  مجموعة  إلى  وتطرق 

للمقاوالت   اللوجستيكي  التأهيل  برنامج  ومواصلة  الصغرى  اللوجستيكية، 

واملتوسطة وتحسين السالسل اللوجستيكية ألهم األوربة وتطوير الكفاءات في 

 مهن اللوجستيك. 

برنامج   اعتمادات  2022وبخصوص  املتعلقة   استعرض  الوزارة 

وكذلك   1.246وصلت    إذباالستثمارات،   العامة  امليزانية  همت  درهم  مليون 
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ملؤسسات العمومية التابعة  املصالح املسيرة بطريقة مستقلة، أما استثمارات ا

فيما وصل مجموع االستثمار العمومي في    ،مليار درهم  5.9للوزارة فقد وصلت  

 مليار درهم. 7.2قطاعات النقل واللوجستيك 

تنمية و  النقل الجوي، سجل أن القطاع سيتوجه نحو  بخصوص قطاع 

النقل الجوي   بعودة  النقل الجوي وتحسين جودة الخدمات، والتسريع  قطاع 

  القطاع ورقمنةلصحة العامة في مجال الطيران املدني، إلى جانب تعزيز حكامة  وا

 إدارته. 

وعلى مستوى املالحة التجارية، أفاد أن هذا القطاع سيتوجه نحو تطوير  

، وتقنين نشاط املالحة  "مرحبا"النقل البحري للمسافرين، وتجويد نظم عملية  

 الترفيهية إلى جانب تعزيز املالحة البحرية.

أخرفي   الطرق،  سياق  النقل  أن قطاع  الطرقية  يأكد  سيعمل    والسالمة 

لنقل الطرقي  رصد واملراقبة والتتبع ومواصلة إصالح قطاع اعلى تطوير آليات ال

وهيكلة تدبيره ورقمنته، إلى جانب القيام ببعض املشاريع التي وتعزيز حكامته  

 تهم تحسين جودة خدمات القطاع والرفع من السالمة الطرقية. 

سي السككي  النقل  قطاع  أن  سجل  نحوفيما  من    توجه  شبكته  توسيع 

السككية وتحسين سالمتها وم  املوانئخالل ربط   بالخطوط  الحاويات   ،حطات 

بمواصلة   تتعلق  التي  واألدوات  والتجهيزات  املتحركة  املعدات  أسطول  وتعزيز 
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وأنظمة   املتحركة  واملعدات  السكة  بصيانة  الخاصة  اآلليات  تأهيل  إعادة 

 معلوماتية.

املناطق  مستوى  على  تطورا  سيعرف  اللوجستيك  قطاع  أن  إلى  وأشار 

جدد  فاعلين  بروز  وتشجيع  الكفاءات  وتنمية  اللوجستيكة  والتجهيزات 

من خالل ،  2023- 2021تفعيل برنامج التحسيس    مندمجين إلى جانب مواصلة

هذا  ، وتنظيم تظاهرات ولقاءات متعلقة بمعياريا آخرا  مشروع  12العمل على  

األ ال ومساندة  والدولية  الوطنية  التظاهرات  في  املشاركة  وكذا  حداث قطاع، 

 الوطنية والتظاهرات املرتبطة بالقطاع. 

عتمادات املالية املخصصة  اال عند  السيد الوزير  ، توقف  عرض  وفي ختام

 : وجاءت كالتالي 2022برسم السنة املالية  لوزارة النقل واللوجستيك

 درهم؛ مليون  79,5ميزانية التسيير تقدر ب  •

 مليون درهم. 180,7 بامليزانية املخصصة باملوظفين تقدر  •

لسيد الرئيس احملرتم، ا    

ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم         

   ن، و السيدات والسادة املستشارون احملرتم 

 في بداية املناقشة العامة تقدم السيدات والسادة املستشارون بتهنئة 

محمد   املولوية الشريفة التي وضعها فيه جاللة امللكالسيد الوزير على الثقة  

نصره للا، بتعيينه على رأس هذا القطاع، مؤكدين له على أهميته   السادس
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املحورية في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتيسير الحياة اليومية 

للمواطن، وخصوصا على مستوى النقل سواء املتعلق بنقل املسافرين أو نقل  

 لبضائع. ا

ووقف السيدات والسادة املستشارون على مستوى التطور الذي عرفه  

هذا القطاع، سواء من ناحية تنوع وتطور أسطول نقل املسافرين عبر الطرق  

عبر  النقل  البحري،  النقل  الجوي،  النقل  مستوى  على  أو  البضائع،  نقل  أو 

التحتيةي،  السكك البنية  على مستوى  الحاصل  التطور  املينائية    كما سجلوا 

إلى  دولية،  معايير  فيها  تتوفر  أصبحت  التي  واملطارات  والطرقية،  والسككية 

الخدمات   وتحسين  الطرقية  السالمة  مستوى  على  املبذول  املجهود  جانب 

 املقدمة وتقريبها من املواطنين. 

جودته   وتحسين  النقل  عملية  تطور  أن  إلى  املتدخلين  بعض  وأشار 

داخلية والخارجية، وستشجع السياح على زيارة  ستنعكس على تطور التجارة ال

أكد   إذ  متعددة،  داخلية  سياحية  املستشارينوجهات  السادة  هذا    أحد  في 

ضرورة   على  و اإلطار  مراكش استكمال  بين  الطرقية  التحتية  البنية  تحسين 

جعل   قصد  األخيرةوورزازات  سياحيا    هذه  هذه   جذابا قطبا  عليه  تتوفر  ملا 

 ومتطورة.  ومتنوعة سياحية كبيرةومؤهالت املدينة من إمكانيات  

أن هذا القطاع قد عرف مجموعة من املشاكل    ت بعض التدخالتوأفاد 

في السنوات األخيرة وخصوصا في عالقته مع منهي نقل املسافرين ونقل البضائع 

لى النقص الحاصل في إلى جانب طول مسطرة تجديد حظيرة النقل، باإلضافة إ 

حي في  الجماعات،  وبين  القروي  العالم  مستوى  على  أحد  طالب    نالنقل 

من الخارج   استيرادها املتدخلين بضرورة تمديد مدة عمر الشاحنات التي يتم  
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سنوات سبع  إلى  سنوات  خمس  عليها   من  هذه واملصادقة  أن  والسيما   ،

جيدة  الشاحنات   ميكانيكية  حالة  في  فياستغاللها    يتمو تكون  نقل    فقط 

 البضائع من الضيعات الفالحية. 

وأثار بعض املتدخلين انتباه السيد الوزير إلى املشاكل التي من املمكن أن 

الهيكلة الجديدة للوزارة في ظل هذه الحكومة، التي اختارت    تنزيل  تحصل عند

النقل   قطاع  بين  اعتبر   واللوجستيك الفصل  فيما  واملاء،  التجهيز  وقطاع 

الحكومي  آ  متدخل أن هذا االختيار  العبء  إخر  نحو تخفيف  يجابي ويتوجه 

القطاعات   لجسامةعلى هذه القطاعات الحكومية التي تعرف ثقال كبيرا، نظرا  

 ، وتداخلها مع كافة القطاعات األخرى. تباشرها وراش التي أل او التي تسيرها 

بعض   وقف  املستشارينفيما  على  عند    السادة  الحاصل  الضعف 

فير املحطات اللوجستيكية، مطالبين في نفس الوقت بفتح املجال  مستوى تو 

الستثمارات القطاع الخاص في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، نظرا  

للقطاع   املجال  فتح  يتطلب  مما  االستثمار،  في  الدولة  إمكانيات  ملحدودية 

بدور  للقيام  اإلطار  هالخاص  نفس  في  املطالبة،  محطة   تمت  توفير  بضرورة 

وتشجيع   اللوجستيك باملركز الحدودي الكركرات لربط املغرب مع دول إفريقيا 

 االستثمار. 

هذا    توشدد شريط    املداخالت  اإلطارفي  على  يتوفر  املغرب  أن  على 

على مستوى تحسين أسطول   جبارةود  هساحلي كبير مما يتطلب القيام بمج

ط النقل البحري من أجل الحفاظ على  البواخر، والربط بين املوانئ عبر خطو 

سالمة النقل عبر الطرق والحفاظ على سالمة بعض املنتجات البحرية املكلفة  

 ماديا. 
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كما طالب نفس املتدخل بضرورة تصنيف البواخر حسب املجاالت التي  

تشتغل فيها، وحسب العالم الوطني الذي تحمله، من أجل الوقوف على حصة  

 ري البحري. املغرب من الرواج التجا 

 علىفيما تساءل نفس املتدخل حول اإلمكانيات املتوفرة إلنقاذ العاملين  

البواخر، وتوفير لهم تكوين يالءم عملهم اليومي، نظرا ملا يواجههم من مخاطر 

تتطلب التعامل معها في حينه، إلى جانب ضرورة اإلعالن على عدد املفقودين  

حول املستفيد  واستفسر  لبحر،  وعدد الذين تعرضون لحوادث خطيرة داخل ا

 في مجالي املوانئ واملجال البحري.من الكفاءات التي يتم تكوينها 

الوطنية  األفضلية  بتفعيل  املتدخلين  أحد  طالب  ذلك،  إلى  باإلضافة 

في املائة من   90ودعم حصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة التي تمثل ما يقارب  

ى ضرورة الوفاء بآجال األداءات لتمكين النسيج املقاوالتي املغربي، مشددا عل

الشركات من مستحقاتها، ومراجعة بعض الصفقات التي أصبحت مكلفة جدا  

 مع ارتفاع أثمنة أغلب املواد األساسية. 

على النقص الحاصل في املوارد البشرية العاملة   ينووقف أغلب املتدخل

منها من عمل    بهذا القطاع، وخصوصا العاملة باملصالح الخارجية، وما يتطلب

بتقديمها   أو  األخرى  القطاعات  مع  عالقتها  في  الخدمات  لسواء  بعض 

بأطر   القطاع  دعم  بضرورة  يطالب  البعض  جعل  الذي  الش يء  للمواطنين، 

جديدة، وجعل املوارد البشرية شريك أساس ي في تطوير هذا القطاع، من خالل 

عالقة وتعيق السير   لفاتها التي ال تزالملفتح حوار اجتماعي قطاعي واالستجابة  

 العادي لبعض املؤسسات التابعة للقطاع.
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ال بعض  املستشارين  وأكد  قد سادة  السنة  هذه  عبور  عملية  أن  على 

مشاكل  تعيش  شراكات  مع  التعاقد  في  تمثلت  املشاكل  من  مجموعة  عرفت 

بتنويع الخطوط البحرية لتسهيل العملية، باإلضافة إلى   مالية، وعدم الوفاء 

امله بعض  لهذا أن  ميزانية  تخصيص  رغم  بتعويضاتهم  يتوصلوا  لم  اجرين 

 الغرض. 

ال أحد  أبرز  املفيما  مكون   تدخلينسادة  الطرقية أصبحت  السالمة  أن 

أساس ي لهذا القطاع مما يجعل امليزانية املرصودة لها غير كافة للقيام باملهام  

السود الطرقية  املقاطع  بعض  في  السرعة  تحديد  أن  وأضاف  بها،  اء  املنوطة 

تحديد  خيار  أصبح  الجيدة  الطرقية  املقاطع  بعض  لكن  وضروري،  ممكن 

 كلم في الساعة غير ضروري ويجب مراجعته. 120السرعة بها في 

  السيد الرئيس احملرتم، 

ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم         

   ن، و السيدات والسادة املستشارون احملرتم 

واستفسارات السيدات والسادة املستشارون في بداية جوابه على مالحظات  

تقدم السيد الوزير بتهنئتهم على الثقة التي وضعها فيهم املواطنات واملواطنين، 

الحيوي،   القطاع  هذا  على  غيرتهم  من  نابعة  تظل  مالحظاتهم  أن  على  وأكد 

الوطن   خير  فيه  ملا  إشارتهم  رهن  سيظل  بأنه  الوقت  نفس  في  ووعدهم 

 وللمواطنين.

لى أن الجائحة أثرت على هذا القطاع الذي عرف توقفا كليا، وأكد ع

بشكل   لالشتغال  عاد  الصحي  الحجر  إجراءات  من  التخفيف  عند  وحتى 
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أثر على مداخ مما  النقل ي جزئي،  في مجال  تعمل  التي  الوطنية  الشركات  ل 

 سواء العامة أو الخاصة. 

املغربية  وأبرز أن تراجع النقل الجوي فرض على شركة الخطوط امللكية  

للطيران إعادة النظر في هيكلتها، والتخفيف من بعض الخطوط وفتح خطوط  

وأشاد   املالي،  توازنها  الستعادة  جديدة  موارد  عن  البحث  أجل  من  جديدة، 

بالدور الذي قامت به في عملية مرحبا هذه السنة، حيث تمكنت من القيام ب  

 ف وجيز.مليون مسافر في ظر  2رحلة دولية تم عبرها نقل  8500

لسنة   الوزارة  توقعات  أن  إلى  التفاؤل    2022وأشار  من  نوعا  تعرف 

اإليجابي، رغم القرار الذي اتخذته الحكومة لوقف الرحالت مع فرنسا والذي  

 ينبع من ضرورة التدخل لحماية املواطنين من املوجة الخامسة لكورونا. 

الوزارة قامت بمجهود على مستوى النقل البحري سجل السيد الوزير أن  

املسافرين، وخصوصا  لنقل  الروح  وإعادة  البضائع  نقل  تأمين  أجل  من  مهم 

التي   السامية،  امللكية  للتعليمات  تنفيذا  وذلك  مرحبا،  بعملية  القيام  عند 

السيدات والسادة  الوزير  السيد  التذاكر. ووعد  ثمن  بالتخفيض من  أوصت 

تو  عدم  مسألة  من  سيتحقق  بأنه  من املستشارون  املهاجرين  بعض  صل 

 تعويضاتهم. 

عرف  قد  الحديدية  السكك  عبر  املسافرين  نقل  عملية  أن  كما سجل 

من   والرفع  املشاريع  من  مجموعة  تشيد  مستوى  على  وخصوصا  مهما  تطورا 

العرض  وتنويع  الرحالت،  توقيت  بضبط  والتقيد  املقدمة  الخدمات  جودة 

 السككي الذي بدأ يستعيد عافيته تدريجيا. 
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على أن نقل البضائع عبر الطرق قد استمر رغم الحجر الصحي،  وشدد  

سواء داخل املغرب أو خارجه، في حين قد توقف نقل املسافرين كليا، موضحا 

التخفيف من  نتيجة  في الشهور األخيرة  بدأ يسترجع عافيته  النشاط  أن هذا 

 إجراءات الحجر الصحي، ووعد بأن الوزارة ستعمل على إيجاد الحلول لكافة

 املشاكل التي يعرفها القطاع وبشكل تشاركي مع املهنيين واملتدخلين فيه. 

  2008أوضح أن برنامج تكسير العربات قد انطلق سنة  في موضوع آخر  و

، وقامت الوزارة ببرمجته من جديد سنة 2017، وتوقف سنة  2016إلى سنة  

برنامج سنة، لكن هذا ال  20بالنسبة للعربات التي يتجاوز عمرها    2017-2018

لم يحقق أي نتائج مما تطلب في تفاعل مع املهنيين تمديد هذه العملية حتى  

عمرها    2023سنة   يفوق  التي  العربات  كذلك  ذلك   15وتهم  عن  نتج  سنة، 

 مليون درهم. 150ملف بتكلفة مالية بلغة  1028معالجة 

الوزير    أكد السيد  هممطالبوتجاوبا مع  وفي إطار تكوين السائقين املهنيين  

أن الوزارة تحملت تكاليف التكوين وتقريبه من املستهدفين، ومراجعة مناهج 

معالجة   تطلب  مما  النقل  ونوعية  املحددة حسب طبيعة  واملدة    37التكوين 

 ألف ملف.

الوكالة أن  الوزير  السيد  أفاد  الطرقية،  للسالمة  الوطنية    وبالنسبة 

، تهدف 2026طموحة لسنة  إستراتيجية وطنية    للسالمة الطرقية تعمل وفق

، وذلك من 2025في املائة سنة  50إلى تقليص عدد املوتى في حوادث السير إلى 

خالل التدخل لحماية الراجلين وراكبي الدراجات واألطفال الذين يشكلون أكثر 

في املائة من عدد القتلى، لذلك شدد على أن البرامج املوضوعة   65من نسبة  
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بأن السالمة الطرقية ستستهدف باألساس هذه الف ئات وتحسيس املواطنين 

 مسؤولية جماعية. 

إلى  أشار  السياقة،  ورخص  السيارات  رخص  تقديم  يخص  وفيما 

 ،االتفاقية املبرمة بين الوكالة وبريد بنك وبريد كاش لتقديم جزء من الخدمات

املوارد  على  العبء  تخفيف  ومن  الخدمات  من جودة  الذي سيحسن  الش يء 

 تقريب الخدمات من املواطنين. البشرية وكذلك

الجوي   النقل  قطاع  أن  الوزير  السيد  نوعية،  وسجل  قفزة  من  عرف 

على مستوى كافة املطارات  مكتب املطارات  خطة عمل من طرف  وضع  خالل  

نقطة   على  تحصل  جعلها  مما  بها  الخدمات  جودة  تحسين  إلى  من    5/4أدت 

س الدولي  طرف االتحاد الدولي للمطارات، كما تم تصنيف مطار محمد الخام

 مطار على املستوى الدولي.  300من بين  65في الرتبة 

وأكد على بعض املشاكل التي يعرف قطاع النقل وخصوصا على مستوى 

عدم استغالل رخص النقل بين الجماعات وفي العالم القروي، ولتجاوز ذلك 

شدد على ضرورة وضع خارطة جديدة للنقل بين الجماعات وتبسيط مساطر  

 النقل املزدوج. الحصول على 

في املائة من املبادالت التجارية للمغرب بحرية، مشددا في    95وسجل أن  

نفس الوقت على صواب خيار املغرب بتحرير النقل البحري، من أجل توفير  

عرض كافي للرفع من اقتصاد املغرب. وبالنسبة للسفن املغربية أفاد أن املغرب  

ا  6سفينة    15يتوفر على   لنقل  لنقل    6وملسافرين  منها مخصصة  مخصصة 

بينما   في    3الحاويات  باقي السفن تنشط  منها مخصصة لنقل املحروقات، أما 

 يهي. الترف املجال 
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التحول   مسلسل  في  النقابات  إشراك  ضرورة  على  األخير  في  وشدد 

 ناجع يضم كافة املتدخليناملؤسساتي، مؤكدا على ضرورة فتح حوار اجتماعي  

ستقوم بعقد    أن الوزارةر املؤسسات، مشيرا إلى  من أجل الحفاظ على استقرا

الحكومية   الهيكلة  حسب  هيكلتها  من  االنتهاء  بعد  القطاعي  الحوار  جلسات 

 الجديدة. 
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 العرض التقدميي  

النقل واللوجستيك للسيد وزير    
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 تقــــريـر 
 

 الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية جلنة  
 

 حـــــــول 
     

عداد الرتاب الوطني  إ الفرعـــية لـوزارة    ية امليزان شروع  م 
 واإلسكان وسياسة املدينة والتعمري  

 

              
 2022  برسم السنة املاليـة                      

 
 

 

  

 

  
 

 
 طبع بمصلحة الطباعة والتوزيع         

 

 رئيس اللجنة

 موالي عبد الرحمان ابليال

 األمانــة العامـة

راقبة   مديرية التشريع وامل

 قسم اللجان

الداخلية والجماعات مصلحة لجنة 

 الترابية والبنيات األساسية

2027-2021الوالية التشريعية   

------------------ 

2022-2021السنة التشريعية:   

---------------- 

2021 :ردورة أكتوب  
 

 اململكة املغربية 

 البرملان 

 مجلس املستشارين 

 

 مقرر اللجنة

 املهدي عثمون 
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 ؛ السيد الرئيس احملرتم                  

 ؛ ن و السيدات والسادة الوزراء احملرتم                  

 ؛ ن و السيدات والسادة املستشارون احملرتم                

 

مجلسنا املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة   يشرفني أن أعرض على

ب األساسية،  والبنيات  الترابية  والجماعات  دراسة  الداخلية  من  انتهائها  عد 

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزارة  الفرعية  امليزانية  مشروع 

 .2022وسياسة املدينة برسم السنة املالية 

هذه ملشروع  دراستها  خالل  اللجنة  بتاريخ    عقدت  اجتماعين  امليزانية 

، برئاسة السيد املستشار موالي 2021واألربعاء فاتح دجنبر    نونبر  30الثالثاء  

ابليال وبحضور السيدة فاطمة   املنصوري وزيرة إعداد  الزهراء  عبد الرحمان 

 التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة. 

الرئيس ع السيد  بداية االجتماع األول عبر  للسيدة خال  نفي  تهانئه  ص 

فيها جاللة امللك محمد  التي وضعها  املولوية الشريفة  الثقة  بمناسبة  الوزيرة 

وأيده للا  نصره  إلعداد  بتعيينها    السادس  والتعمير اوزيرة  الوطني  لتراب 

وبدورها  مهامها،  في  والنجاح  التوفيق  لها  متمنيا  املدينة  وسياسة  واإلسكان 

 لسادة املستشارين على نيلهم ثقة املواطنين. للسيدات واعبرت على تهانئها 

وبعد ذلك قدمت السيدة الوزيرة عرضا مفصال حول ستة محاور همت  

امللكية،   التوجيهات  في  حددتها  التي  املرجعيات  من  النموذج كل  الدستور، 

و  الجديد  الحكوميالتنموي  من    ؤكدةم  ،البرنامج  تضع  املرجعيات  هذه  أن 

التق  ضمان  ضرورة  والسياسات  أولوياتها  القطاعية  االستراتيجيات  ائية 
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العمومية، وجعل الجهوية املتقدمة أرضية مناسبة لتوطين سياسات عمومية 

الدولة   ركائز  تدعيم  إلى  تسعى  وتعاقدية  تشاركية  مقاربة  وفق  مندمجة 

 االجتماعية. 

الوزيرة على ثالثة أهداف استراتيجية من   ةولتنزيل ذلك، أكدت السيد

قبيل تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية، وتوفير سكن يستجيب للطبقة  

التنافسية   املكانة  تعزز  اقتصادية  وأهداف  هشاشة،  واألكثر  املتوسطة 

اإلدارية   الحكامة  وتطوير  للشغل  على خلق فرص  وتحفزه  الوطني  لالقتصاد 

عن طريق تبسيط املساطر وتعميم الرقمنة وإخضاع  وجعلها في خدمة املواطن  

 جودة خدماتها للمراقبة والتقييم املنتظم والدوري. 

أشارت إلى التحديات والرهانات التي تواجه قطاع إعداد    ،بهذه املناسبة

رهان  في  تتمثل  والتي  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب 

امل  أن    جالية،التفاوتات  فقط    5حيث سجلت  تمثل  التراب   18%جهات  من 

من الناتج   75%من الساكنة الوطنية وتساهم في خلق      70%الوطني يوجد بها  

 الداخلي الخام. 

تشدد على أن برنامج العمل سينطلق من تنظيم   ها هذه الرهانات جعلت

حوار مجالي مع الجهات وعرض التوجهات أمام اللجنة الوزارية إلعداد التراب 

املنظومة   تعزيز  ضرورة  على  تأكيدها  جانب  إلى  واملصادقة  التشاور  قصد 

  90.25ت الرصد واليقظة املجالية ومراجعة القانون رقم  الحضرية وتطوير آليا 

 املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات. 

القروية  املجاالت  بأن  املستشارين  والسادة  السيدات  إفادة  يفتها  ولم 

الساكنة الوطنية لكنها   من  40%من املساحة اإلجمالية وتوجد بها    98%تمثل  
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من الناتج املحلي اإلجمالي، الش يء الذي جعلها تؤكد على    20%ب    تساهم فقط

ضرورة الرفع من تنافسية االقتصاد القروي وتنويع أنشطته، وتحسين ظروف 

العيش وتقليص الفوارق لتعزيز شروط انبثاق طبقة متوسطة بالعالم القروي  

 قصد تقوية الروابط بين املجالين القروي والحضري. 

طمح إلى  دة الوزيرة على أن برنامج العمل يشددت السي في هذا االتجاه،  

تغطية املجاالت القروية بوثائق التعمير وتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في  

العالم القروي وتعزيز خطة البرنامج الوطني للتنمية املندمجة للمراكز القروية  

 مركزا.  542الصاعدة التي تمثل 

املدينة، لم يفتها التأكيد على أما على مستوى قطاع اإلسكان وسياسة  

بين النصف األول من سنة   والنصف األول من سنة   2019تطور القطاع ما 

سنة    2019 من  األول  بنسبة    2021والنصف  تقدما  على    %24,41مسجال 

على مستوى الوحدات    37,13%مستوى مؤشر مبيعات اإلسمنت، وتقدما ب

الوزيرة يساهم في   ةالسيد  السكنية املنتجة مما جعل هذا القطاع حسب إفادة

 . 2021منصب شغل خالل الفصل الثاني من سنة  108.000خلق 

في نفس السياق أوضحت أن قطاع العقار عرف تطورا مهما ببالدنا وذلك  

ألف درهم في املدن أو العالم    250في مختلف املشاريع سواء املتعلقة بمنتوج  

ألف درهم أو السكن املوجه للطبقة املتوسطة، في نفس   140القروي أو منتوج  

إلى    2010عام    عملية تقييم برنامج السكن االجتماعي من  توقفت عندالوقت  

عام   منها    2017نهاية  مكاسب  سنويا    18,2 تعبئةعدة  درهم  كمبلغ مليار 

من اإلنتاج على مستوى القيمة املضافة، إضافة    42%ب  استثماري، ومساهمة



 2022تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 175 

إحداث   في  مساهمته  اإلطار   221.390إلى  نفس  في  وسجلت  شغل،  منصب 

 ن وحدة.مليو  2ارتفاع الطلب على السكن بمختلف أنواعه ملا يناهز 

أما على مستوى محاربة السكن غير الالئق، أفادت السيدة الوزيرة على 

األسر   عدد  وتزايد  اإلحصاء  عمليات  في  تتمثل  الصعوبات  بعض  يعرف  أنه 

املعنية سنويا، نقص الوعاء العقاري، التأخر في إنجاز املرافق العمومية، ولذا 

القروض    تضعف ولوجها  وصعوبة  لألسر  الشرائية  الش يء  القدرة  البنكية، 

الذي يفرض حسب السيدة الوزيرة التدخل باعتماد مقاربة جديدة لإلحصاء  

كوحدة   الجهة  وضمان  وجعل  املتدخلة   التلقائيةللبرمجة  العمومية  البرامج 

 ومراجعة ميكانيزمات الدعم املالي لألسر والبحث عن ممولين جدد للبرنامج.  

أفادت على مواكبة إقالع أما بخصوص التدخل في مجال سياسة املدينة  

املدن  في  والتدخل  القرب  ومرافق  الطرقات  شبكة  وتهيئة  الجديدة  املدن 

االستراتيجية   وبلورة  للسقوط  اآليلة  املباني  معالجة  طريق  عن  العتيقة 

مهنية   تعزيز  على  تأكيدها  جانب  إلى  باملغرب،  والقصبات  للقصور  املندمجة 

واالس والسالمة  بالجودة  والنهوض  التقني  القطاع  التأطير  طريق  عن  تدامة 

ملختلف املهن ووضع مشاريع نموذجية وتعزيز اإلطار القانوني واالرتقاء باإلطار  

 املؤسساتي والتعاون وتطوير الحكامة. 

وفي الختام أجملت السيدة الوزيرة االعتمادات املرصودة مليزانية قطاع  

 كالتالي:  2022إعداد التراب الوطني برسم السنة املالية 

 ميزانية التسيير:  -

 درهم.  172.293.000 املوظفون: -
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 درهم.  588.640.000املعدات والنفقات املختلفة:  -  

 درهم. 257.630.000  االستثمار:ميزانية  -

 : 2022برسم السنة املالية  ميزانية قطاع اإلسكان وسياسة املدينةو   -  

 التسيير:ميزانية  -

 درهم. 206.609.000 املوظفون: -

 93630000.00املعدات والنفقات املختلفة:.    -

 درهم؛440.920.000  االستثمار:ميزانية  -

 . 206.609.000واالندماج الحضري صندوق التضامن للسكن  -

 ؛ السيد الرئيس احملرتم           

 ؛ ن و السيدات والسادة الوزراء احملرتم        

 ؛ ن و السيدات والسادة املستشارون احملرتم                  

املستشارون   والسادة  السيدات  تقدم  العامة  املناقشة  إطار  بأحر في 

بها،  لالتهاني   التي حظيت  املولوية السامية  الثقة  الوزيرة على  تكليفها بلسيدة 

، إذ يعد من بين القطاعات التي تعمل من أجل وزاري استراتيجيقطاع  بتدبير  

تنمية  من  والرفع  املواطنين،  املجتمعي، وتحسين ظروف حياة  الرقي  تحقيقي 

 بالدنا.

عبر   عنكما  املتدخلون  الوزيرة    السادة  للسيدة  عرضها شكرهم   على 

هذا القطاع في السنوات  حول ما تحقق من نتائج في تدبير    شاملالو   فصلامل
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معززة  السابقة، القطاع  ميزانية  برمجة  طريق  عن  املستقبل  واستشراف 

 بأهداف ومشاريع سيتم برمجتها في السنة املقبلة. 

الت الحساسة  الظرفية  على  املتدخلين  أغلب  فووقف  يمر  مشروع  ي  يها 

، نظرا النعكاسات الجائحة  2022السنوي برسم السنة املالية    القانون املالي

مختل أخرى على  جهة  ومن  جهة،  من  املجاالت  بقيادة   ف  كبير  طموح  وجود 

يسعى إلى تنزيل أهداف النموذج    ،أيدهو محمد السادس نصره للا  جاللة امللك  

 التنموي الجديد. 

امليزانيات    املستشارونالسادة  وأجمع   مناقشة  لحظة  اعتبار  على 

الفرعية، فرصة مناسبة للوقوف على نجاحات وإخفاقات التدبير الحكومي في 

كافة املجاالت، وقياس مدى انسجامه مع مشاكل وتطلعات املوطنين، والتأكد 

لخدمة   ومتطلعة  منسجمة  أهداف  خدمة  في  لاللتقائية  ملعيار  تحقيقه  من 

 ة. املصلحة العام 

وأكدت أغلب املداخالت على ضرورة التوجه نحو تسريع تنزيل الجهوية  

من بين القطاعات األفقية، التي   املتقدمة بخصوص هذا القطاع، الذي يعتبر

من املمكن أن تجعل من الجهات أرضية خصبة لتوطين سياساتها املجالية،  

الفوارق  تقليص  نحو  القطاع  هذا  توجه  بضرورة  البعض  طالب  فيما 

كافة  ودمج  والقرى،  املدن  بين  الفوارق  وتقليص  واملجالية،  االجتماعية 

املواطنين كافة  ولوج  وتيسير  يسطرها،  التي  املشاريع  في  الترابية   املجاالت 

للخدمات التي يقدمها، انسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد، الذي  

والبرامج   السياسات  وضع  مرجعيات  ضمن  أساسيا  مرجعا  يعتبر  أصبح 

 العمومية. 
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املستشارون عند مجموعة   السيدات والسادة  السياق، وقف  نفس  في 

وثائق   من املشاكل التي يعرفها قطاع التعمير، سواء تعلق األمر بعدم توحيد

أو  الجديدة،  التحديات  وفق  ومراجعتها  وتنزيلها،  وضعها  في  والتأخر  التعمير 

لتعدد   نظرا  الوثائق،  بهذه  االلتزام  مراقبة  بصعوبة  األمر  الفاعلين تعلق 

 املتدخلين فيها، ولصعوبة التزام املواطنين في بعض األحيان بمقتضياتها. و 

أحد   طالب  املستشارينكما  عقار  السادة  للقطاع    بتوفير  مناسب 

  والقطاعالقطاع العام    شراكة بينالخاص، قصد انجاز بعض املشاريع في إطار  

الخاص، نظرا للصعوبات التي تعترض املقاوالت في إيجاد عقار مناسب وبتكلفة  

بعض املشاريع، التي ستساهم في توفير فرص للشغل وتحقيق   إلنجازمناسبة  

 التنمية املنشودة. 

العقاري  ونظرا   واإلنعاش  البناء  مقاوالت  تلعبه  الذي  املحوري  للدور 

الوطني  ييومهن االقتصادي  النسيج  في  ضرورة  القطاع  اقتراح  تم  مواكبة  ، 

عند    القالع االقتصاديلعداد خطة  إو ،  املهنيين والتكيف مع الوضعية الوبائية

إلى التسهيالت وبآثارها  الحتواء  وذلك  ،  انتهاء هذه األزمة رامج الدعم والولوج 

وخاصة املقاوالت   للتخفيف من وطأة هذه التداعيات، وكذا مواكبة الفاعلين

 . للحيلولة دون توقف أوراشهم الصغرى واملتوسطة

املشاريع   في  االستثمار  بتشجيع  املتدخلين  أحد  طالب  اإلطار،  نفس  في 

االقتصادية القارة عوض االقتصار على توفير املباني السكنية فقط، وتبسيط  

ملساطر اإلدارية وخصوصا في بعض املدن التي أصبحت غير قادرة على جلب  ا

 املستثمرين نظرا لعدم تغطيتها بوثائق التعمير.

 وفي نفس السياق تم اقتراح: 
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 العقاري للدولة   يالتصدي إلشكالية ندرة العقار وتضاؤل االحتياط ❖

الالزمة   الترابية والجماعات   األراض ي  توفير  من  بتمكينهما  وذلك 

العمراني ذات   للتوسيع  الصناعية  واملشاريع  التجارية  ولألنشطة 

 ؛ القيمة املضافة العالية

العقار   ❖ تضريب  ميدان  في  واضحة  سياسة   محاربة   تبتغيوضع 

 ؛ لتشجيع االستثمار الخاص ظاهرة تجميد األراض ي

  التخطيط العمراني السليم اعتبار التحكم في العقار من مدخالت   ❖

 ؛الوكاالت العقارية الجهويةعبر إحداث الوكالة الوطنية للعقار و 

عقارية   ❖ سياسة  من انتهاج  بسبب   تحد  العقارات  ثمن  ارتفاع 

 ؛املضاربات العقارية

تناط بها مهمة التنسيق والتكامل بين استراتيجيات    هيئةحداث  إ ❖

في ميدان    لي القطاع الخاص بشراكة مع ممث  مختلف القطاعات الوزارية

التخطيط العمراني لضمان التناغم واالنسجام بين توجيهات التخطيط  

   .العمراني

وطالب متدخل أخر بمعالجة معضلة تأخر األداءات، ومراجعة عقد  

مختلف  عرفت  الذي  لالرتفاع  نظرا  تنفيذها  يصعب  التي  املشاريع  بعض 

 مجموعة من املقاوالت من اإلفالس. مواد البناء، وذلك من أجل إنقاذ 

وأشار أحد املتدخلين إلى استفحال ظاهرة الترامي على عقارات الدولة  

ووضع  املجال،  هذا  في  املراقبة  تشديد  بضرورة  مطالبا  الغير،  عقارات  وعلى 

قواعد قانونية زجرية قصد تحصين حقوق الغير، وحماية العقار العمومي من 

خلين على ضرورة تفويت عقارات الدولة للقطاع  دت شدد أحد امل  الترامي، فيما 
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الخاص مقابل قيمته الحقيقية، ومحاربة ظاهرة املضاربة وتفضيل مقاوالت 

 خرى. أ معينة على حساب مقاوالت 

ن إلى ضعف تغطية العالم القروي يفي نفس اإلطار، أشار بعض املتدخل

  98ا وأنه يمثل  بوثائق التعمير، وتعبئته للمساهمة في تحقيق التنمية، خصوص

طالب فيما  الوطني،  للتراب  العامة  املساحة  من  املائة  مداخالت   ت في   عدة 

الصاعدة،   املراكز  في  وخصوصا  القروي،  العالم  في  البناء  شروط  بتبسيط 

والتوجه نحو وضع برامج سكنية مالئمة لطبيعة بيئة هذه املراكز، ومناسبة  

مارية التي تدمج بين الحفاظ ساكنتها، وتتوفر فيها الشروط املع  لظروف عيش

ملتطلبات   تستجيب  تجهيزات  وتوفير  البناء،  في  الساكنة  وتقاليد  عادات  على 

الحياة العصرية، من أجل املساهمة في استقرار ساكنة العالم القروي والحد  

 من ظاهرة التمدن.

أحد   وقف  املستشارينفيما  وضع   عند  السادة  في  الحاصل  التأخر 

اج وثائق التعمير في مجموعة من املدن، مطالبا بضرورة تصاميم التهيئة وإخر 

وتنفيذها،   وضعها،  عملية  وتبسيط  العملية،  هذه  في  املتدخلين  من  الحد 

االقتصاد  تطور  قاطرة  أن  معتبرا  ذلك،  إلى  الضرورة  دعت  كلما  ومراجعتها 

طويلة  مساطر  من  تمر  التي  الوثائق،  هذه  على  املصادقة  تنتظر  لن  والبناء 

الش يء الذي يؤدي في غالبية املدن إلى تشييد أحياء عشوائية، تتطلب  ومعقدة،  

الترابية   الجماعات  ميزانيات  كاهل  يثقل  مما  تهيئتها،  إلعادة  برامج  وضع 

 والدولة، ويعقد عملية التدخل فيها في بعض األحيان.

إلعداد   الوطنية  املناظرة  تنظيم  حول  تحفظه  املتدخلين  أحد  وسجل 

والت  الوطني  تنفيذ التراب  في  التأخر  أجل  من  استغاللها  يتم  ال  حتى  عمير، 
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الوزارة  هذه  بجعل  الوقت  نفس  في  مطالبا  التنموية،  املشاريع  من  مجموعة 

التخاذ االستقاللية  وإعطائها  القطاع  هذا  في  السيادة  دون   صاحبة  القرار 

أخرى  لقطاعات  أشاد  ،العودة  املناظرة    ى خر أ  تدخالت  ت فيما  عقد  بفكرة 

علها فرصة للوقوف عند املشاكل واالكراهات التي يعرفها القطاع،  الوطنية وج 

 وتقديم توصيات تمكن من تجاوزها.

ظاهر  مع  التساهل  عدم  على  أخر  متدخل  شدد  البناء    ةفيما  انتشار 

في   مطالبا  ومراقبة   اإلطارهذا  العشوائي،  نهائية،  بصفة  منه  للحد  بالتدخل 

للثراء ومراكمة أموال   أنه أصبح يشكل منبعا  املتالعبين فيه وزجرهم، معتبرا 

حذر   بينما  الدولة،  ميزانية  تستنزف  مشاريع  حساب  أخرعلى  من   مستشار 

نظرا   خاصة،  لشركة  الصفيح  دور  ساكنة  إحصاء  عملية  تفويت  استغالل 

 قه من تابعات اجتماعية وأمنية.لحساسية هذا امللف وما خل

للسقوط، ا وأش اآليلة  املباني  تأهيل  في  التدخل  ببرنامج  املتدخلون  د 

وتج والقصبات،  القصر  بعض  مما  هوترميم  القديمة،  املدن  بعض  أحياء  يز 

سيساهم في إعادة الحياة لها، مطالبين في نفس السياق بتشجيع بروز مقاوالت  

التقي على  قادرة  املجال،  هذا  وتشتغل  في  والبناء،  التعمير  شروط  باحترام  د 

الجديدة   املعايير  وفق  تأهيلها  يتم  التي  املباني  طبيعة  مع  متطابقة  بأدوات 

 املعمول. 

دراسات  تيهئ  على  التأكيد  املستشارون  والسادة  السيدات  يفت  ولم 

السكن   مستوى  على  وخصوصا  بها،  القيام  تم  التي  السكن  لبرامج  تقييمية 

أ من  ااالجتماعي،  على  الوقف  البرامججل  هذه  من  تستفيد  التي  فيما ،  لفئة 

طالب متدخل بالقطع مع ظاهرة تقديم الدعم املباشر للمقاوالت العاملة في 
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بشكل   للمعنيين  الدعم  هذا  لتقديم  جديدة  سبل  عن  والبحث  املجال،  هذا 

ألبناك من أجل تشجيعها على تمكينهم من قرض للسكن امباشر، أو عن طريق  

 تفضيلية.بفوائد 

تيهئ   في  العاملة  املقاوالت  إلى ضعف املراقبة على  وأشار أحد املتدخلين 

لعدم   املجال  يفتح  مما  االجتماعي،  في    احترام السكن  عليها  املصادق  املعايير 

الشكايات  من  العديد  تقديم  عنه  يتولد  الذي  الش يء  التحمالت،  دفاتر 

ليتحول حلم الحصول على نزاعات قضائية،  في  إلى    مناسبسكن    والدخول 

 واالحتيال العديد من األسر، وخصوصا مع انتشار ظاهرة النصب    عندمشاكل  

 في مجال البناء عن طريق التعاونيات السكنية. 

وأشاد املتدخلون باملجهود املبذول في مجال سياسة املدينة، مطالبين في  

انجازها،  في    انفس الوقت بالتسريع في انجاز بعض املشاريع التي تعرف بطأ كبير 

باإلضافة إلى املطالبة بتوفير املرافق الحيوية للمدن الجديدة، وربطها باملسالك 

 الطرقية مع املدن الكبرى القريبة منها. 

بضرورة تشجيع املوارد البشرية، التي يعود لها  بت أغلب التدخالت وطال

فيما   املحققة،  املنجزات  كافة  في  بعض  تالفضل  عند  املتدخلين  أحد  وقف 

اكل املتعلقة بتنزيل مؤسسة األعمال االجتماعية، وخصوصا على مستوى املش

الوزير  السيدة  مطالبا  املأجورين،  ممثلي  هذه    ةانتخاب  لتنزيل  بالتدخل 

املطالبة وتمت  املؤسسة بشكل سليم كما ينص على ذلك القانون املنظم لها،  

املقدم ملؤسسة األعمال االجتماعية والعناية وااله الدعم  بأطر  بتطوير  تمام 

تطوير و ،  الكفاءات التي تزخر بها الوزارة  وموظفي وأعوان هذا القطاع وتثمين
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فيما تساءل نفس املتدخل حول النظام األساس ي للوكاالت الحضرية، وتعديل 

 البرمجة الزمنية لعقد جلسات الحوار االجتماعي القطاعي. 

امليزانية املرصودة لهذا القطاع  وأجمع في األخير كافة املتدخلين على أن  

التي التحديات  مقابل  املطلوب  تظل ضعيفة  شباعها، إل   ةتوجهه، واالنتظارات 

ره قاطعا أفقيا، يلتقي مع كافة القطاعات األخرى على مستوى الرفع من ا العتب

 مستوى حياة املواطنين، وتحقيق التنمية بكافة أبعادها. 

 ؛ السيد الرئيس احملرتم            

 ؛ ن و السيدات والسادة الوزراء احملرتم              

 ن؛ و السيدات والسادة املستشارون احملرتم                

والسادة  السيدات  واستفسارات  مالحظات  مع  تفاعلها  إطار  في 

جلسة   عرفته  الذي  الحماس  بروح  الوزيرة  السيدة  نوهت  املستشارون 

قرب أن  على  مؤكدة  في    هماملناقشة،  اليومي  واشتغالهم  املواطنين  هموم  من 

املشاكل  بكافة  ملمين  يجعلهم  التطلعات    ،امليدان،  كافة  عن  التي  ومعبرين 

كما أكدت أيضا على درايتها بكافة امللفات واتفاقها  تسعى الوزارة إلى تحقيقها،

 مع بعض املقترحات التي من املمكن أن تشكل دعامة أساسية لإلصالح. 

نف في  كافة  وأشارت  مع  األفقي  القطاع  هذا  التقائية  إلى  السياق،  س 

القطاعات األخرى، وخصوصا على مستوى إعداد التراب الوطني والتعمير، إلى 

على  يطرح مشكال  التعمير  مجال  في  املتدخلين  تعدد  أن  على  تأكيدها  جانب 

كافة  في  املتدخلين  بدقة  تحديد  يتطلب  مما  القطاع،  هذا  حكامة  مستوى 

 لعمليات، وتبسيطها حتى تستجب ملتطلبات التنمية.املساطر وا



 2022تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 184 

وشددت السيدة الوزيرة على أن مختلف البرامج التي وضعها هذا القطاع  

في   واملجالي  الجهوي  البعد  استحضار  دون  منها  املتوخاة  النتائج  تحقق  لن 

املحلية،   املجالس  ومختلف  الجهات  مع  شركات  عقد  طريق  عن  تنزيلها، 

ملدن الجديدة التي تتطلب توفير كافة اإلمكانيات واملرافق  وخصوصا في تشييد ا

 التي تضمن استقرار الساكنة بها. 

كما استحضرت الصعوبات التي تعرفها عملية تيهئ وثائق التعمير وتعدد 

املتدخلين فيها، مشيرة إلى ضرورة جعل هذه الوثائق مرنة، ومرتكزة على رؤية 

الجهوية للسياسات  إعداد    مستقبلية، ومالئمة  في مجال  الوطنية  والسياسة 

 في املجال. فاعلينالتراب، وملزمة لكافة ال

مستدلة   املدن،  إلى  الهجرة  نسبة  ارتفاع  إلى  أشارت  السياق،  نفس  في 

اإل با  هذا  في  أنجزت  التي  تعرفها طارلدراسات  التي  للصعوبات  ومستحضرة   ،

شروط توفر  مستوى  على  خصوصا  القروية،  املجاالت  في  العيش    الساكنة 

الكريم، والولوج للخدمات، مؤكدة على أن حل هذه الظاهرة يكمن في التدخل 

في املدن الصغرى واملراكز الصاعدة عن طريق سياسة لإلسكان بشكل متدرج 

يجعل الساكنة تفضل االستقرار في مناطق عيشها عوض الهجرة للمدن بحثا 

 عن لقمة العيش. 

املستشار وطمأنت   مساطر    نو السادة  وضبط  تبسيط  ضرورة  حول 

التعمير  جالتواآل  وثائق  بإقرار  هذه    املتعلقة  أن  إلى  مشيرة  عليها،  واملصادقة 

وآليات   وتطوير وسائل  القطاع،  هذا  في حكامة  فارقة  لحظة  السنة ستشكل 

 عمله وتدخله في املجال. 
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في   الذي أكدت  هذ اإلطارونوهت  الوقت  في  الحضرية  الوكاالت  بعمل   ،

ادة النظر في تقسيمها املجالي، لجعلها دعامة أساسية لتنزيل الالمركزية  على إع 

اإلدارية. فيما أكدت على ممارسة وصايتها على مجموعة العمران، وجعل عملها 

أسست من أجله، رغم اعتبارها مؤسسة وطنية تتدخل حسب    فيما محصور  

 حاجة الدولة. 

إلى تزايد نسبة الطلب   أن ارتفاع مواد البناء يعود باألساس  إلى  شارتوأ

عليها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن أغلب هذه املواد تصنع في املغرب، مطالبة 

املغرب،   في  املواد  كافة  تصنيع  ضمان  أجل  من  الصناعة  وزارة  مع  بالعمل 

 تي، ومسايرة للطلب املتزايد عليها. التحقيق االكتفاء الذ 

على الوزيرة  السيدة  شددت  السكن،  قطاع  إيجاد   وبخصوص  ضرورة 

واحدة،  مرة  الصفيح  بدور  القاطنة  األسر  إلحصاء  وفعالة  مناسبة  صيغة 

السكن   في  املضاربة  ومحاربة  التالعبات،  كافة  مع  القطع  يضمن  وبشكل 

االقتصادي عن طريق تقديم الدعم للمستفيدين عوض املقاوالت، إلى جانب  

ر لها سكن يالءم  فتح نقاش واسع حول معايير تحديد الطبقة املتوسطة، وتوفي 

لتوفير   التدخل  ضرورة  على  الوقت  نفس  في  مؤكدتا  وتطلعاتها،  حاجياتها 

وذوي  واألرامل  النساء  قبل  من  هشاشة،  األكثر  للفئات  املناسب  السكن 

للقروض  الولوج  من  لتمكينهم  مناسبة  آليات  ووضع  الخاصة،  االحتياجات 

 املخصصة للسكن.

استباقية للتدخل في الدور اآليلة  مقاربة  اعتماد ضرورةفيما أكدت على  

قبل   تأهيلها  أجل  من  العتيقة،  املدن  والقصبات ومراكز  والقصور  للسقوط 
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فوات األوان، في هذا اإلطار طالبت بالتعجيل في تفعيل دور الوكالة الوطنية  

 للتجديد الحضري وتأهيل املباني اآليلة للسقوط. 

غير مطالبة بالتدخل    على أن الوزارة  فادتأما بخصوص سياسة املدينة أ 

في كافة املشاريع، بل هي مطالبة باملساهمة في مشاريع تضعها الجماعات وفق 

 رؤية مندمجة وواضحة. 

عل  أكدت  الوطنية  ىفيما  املناظرة  واالسكان  اعتبار  مناسبة    للتعمير 

سانحة لوضع تصور واضح ملستقبل املغرب في مجال التعمير وإعداد التراب  

في  سنة، من خالل تقديم توصيات عملية ستساهم    20ألفق  واإلسكان  الوطني  

 . تجاوز كافة الصعوبات املطروحة

أبرز من   ،سة العمرانرئيس اإلدارة الجماعية ملؤسوتناول الكلمة السيد  

أن   عيش هذه  دور    خاللها  ظروف  تحسين  على  العمل  في  يتمثل  املؤسسة 

، حيث  قالالئاملواطنين وتوفير بنية تحتية صلبة واملساهمة في توفير السكن  

الوزارة   مع  ومع  عتبارها باتعمل  املؤسسة  على  الحكومية    وصية  القطاعات 

تحدد طريقة وشكل   بناء على اتفاقيات  ،والترابيين  كاء املحليينالشر و   املتدخلة  

، وتخضع  تعمل وفق آليات وضوابط محددةاملجموعة    التدخل، كما أوضح أن

للمراقبة  ل بها   مقتضياتلطبقا  ، ويوجد على رأسها مجلس  القانونية املعمول 

ذي يترأسه السيد رئيس الحكومة، ويضم في عضويته عدة قطاعات  اللرقابة  ل

كالداخلية،  التضامن  حكومية  الطاقةاملالية،  إعداد    ،  وزارة  الوصية  والوزارة 

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، مضيفا أن هذه القطاعات 

تنزيل توجه واستراتيجية  تعمل مع املؤسسة إلنج في  تتثمل  از مشاريع وبرامج 
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ؤية محددة وبرامج تعرض ر الحكومة في مجال اإلسكان وسياسة املدينة وفق  

 . قصد املصادقة عليها   قابةر على مجلس ال

رأسها السيدة الوزيرة باإلضافة إلى ت  االستثماركما أوضح أن هناك لجنة  

ر إال بعد املصادقة  تعرف النو   شاريع والتي الكل امل  لجان متعددة تقوم بتهيء

 . عليها من طرف الحكومة

إرسال أجوبة    أنها ستعمل على  الوزيرة على  السيدة  أكدت  الختام  وفي 

 كتابية لتنوير السيدات والسادة املستشارين. 
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وزيرة إعداد    ة العرض التقدميي للسيد
 الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان 

وسياسة املدينة     
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