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السيد الرئيس احملرتم،               

ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم   

ن، و السيدات والسادة املستشارون احملرتم   

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

والبنيات   الترابية  والجماعات  بمناسبة الداخلية  مل دراس  األساسية  شاريع تها 

تندرج   التي  للقطاعات  الفرعية  السنة    ضمنامليزانيات  برسم  اختصاصاتها 

مل2120املالية   طبقا  وذلك  املادة  ،  ملجلس    94قتض ى  الداخلي  النظام  من 

 املستشارين ويتعلق األمر ب: 

 وزارة الداخلية؛  ➢

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ ➢

 إعداد الرتاب الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة؛وزارة  ➢

تؤطره  عام  سياق  في  الفرعية  امليزانيات  هذه  مشاريع  دراسة  تأتي 

و  برامج  وتجسده  السامية،  امللكية  للتصدي  أالتوجيهات  الحكومة  وراش 

ا كوفيذ  لتداعيات  الصحية  واالجتماعية،    19ألزمة  إطار االقتصادية    وفي 

، إلعادة ترتيب خذ بعين االعتبار السياق الوطني والدوليتأ قطاعية سياسات

اجتماعي   نموذج  وبناء  وتنافس ي،  قوي  اقتصاد  مقومات  وإرساء  األولويات 

 وتنموي أكثر إدماجا. 

خالل  القطاعية  الفرعية  امليزانيات  مشاريع  اللجنة   تدارست 

، حيث  2020دجنبر    4نونبر إلى    25  الفترة املمتدة من  االجتماعات املنعقدة في

ال على  املستشارين  والسادة  السيدات  لالجتماعات  حرص  الفعال  حضور 
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شغالها باهتمام واملساهمة القيمة بتدخالتهم حول الواقع التدبيري  ومتابعة أ

من   مجموعة  وطرح  الخلل  مكامن  على  والوقوف  الوزارية،  للقطاعات 

ذات الطابع املحلي، الجهوي والوطني،  املقترحات والبدائل ال سيما القضايا  

ف تلخقيمة مضافة في مجال توجيه السياسات العمومية في مسيعطي  مما  

 .خصوصية ودور مجلس املستشارينميادين التنمية، وهذا ما سيبرز 

أ  ،أودو  بعباراتأن  واال   تقدم  شدلسيد  ل  متنانالشكر  رئيس   أحمد 

دارته لالجتماعات بحكمة وتميز وتدبيره الحيز الزمني بكل لقاء حسن إ اللجنة، 

حسن تدبيرهم املعقلن   علىوللسيدة والسادة أعضاء مكتب اللجنة  اقتدار،  

والسادة   ةالسيدأتقدم أصالة عن نفس ي ونيابة عن    ت السياقللبرمجة، وفي ذا

زيل  لكافة السادة الوزراء املحترمين، بالشكر الجو أعضاء اللجنة  املستشارين  

، تهمالتي وضعوها رهن إشار   واالمتنان الكبير على الوثائق والبيانات واملعطيات

القيمة   عروضهم  و وعلى  التوجهات  واملفصلة  المست  التي  الشاملة 

سنة   برسم  تحقيقها  تم  التي  واالنجازات  األنشطة  ملختلف  االستراتيجية 

البرامج2020 على  وكذا  السنة  وراش  واأل   ،،  برسم  ،  2021املالية  املسطرة 

قدموه من  ا  على م  املرتبطة بقطاعاتهم الوزارية، وكذا  واالشكاالت  واالكراهات

مختلف   على  إجابتهم  بمناسبة  واستفسارات توضيحات وشروحات    تدخالت 

املستشارين والسادة  بين   السيدات  اإليجابي  التفاعل  الحوار وكرست  أغنت 

 . املؤسستين التشريعية والتنفيذية
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 السيد الرئيس احملرتم، 

ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم   

ن، و السيدات والسادة املستشارون احملرتم   

يزانية الفرعية لوزارة الداخلية  مشروع امل   شكلت املناقشة املنصبة على  

مناسبة عبر من خاللها السيدات والسادة املستشارين عن االفتخار واالعتزاز  

املسلحة امللكية بتعليمات من قائدها األعلى صاحب الجاللة  بتدخل القوات  

عل وحزم  وتبصر  حكمة  بكل  هللا  نصره  السادس  محمد  إثر    ىامللك 

ال املنطقة  في  البوليساريو  مللشيات  واملتكررة  الخطيرة  عازلة  االستفزازات 

من خالل عرقلة حركة التنقل املدني والتجاري  باملعبر الحدودي الكركرات،  

س  في املتحدةتحد  األمم  لقرارات  الديبلوماسية  افر  بالجهود  أشادوا  كما   ،

الرصينة للمملكة املغربية وباملواقف الجريئة ملجموعة من الدول الصديقة  

العيون  بمدينتي  قنصلياتها  فتحت  التي  واالفريقية  العربية  منها  والشقيقة 

 والداخلة. 

ثار السلبية لفيروس كورونا كوفيد  اآل  عندالسادة املتدخلون  توقف  و 

بفضل    19 أنه  مؤكدين  املغربي،  االقتصاد  االستباقية على  امللكية    الرؤية 

كانت اململكة سباقة إلى  جائحة  هذه الفي تدبير  والتوجيهات السامية الحكيمة  

التكلفة   رغم  انتشاره  من  الحد  في  ساهمة  حاسمة  وتدابير  إجراءات  اتخاذ 

 . الباهظةة  االقتصادية واالجتماعي

وزارة كما تمت اإلشادة بدور الحكومة في تدبيرها لهذه الجائحة خاصة  

وترابيا، مركزيا  ورجال    الداخلية  وأعوانها  السلطة  للرجال  الجبار  وبالعمل 

املساعدة األ  والقوات  امللكية  املسلحة  والقوات  امللكي  والدرك  الوطني  من 
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الجائحة وحافظت على األمن والوقاية املدنية واالطقم الطبية، التي احتوت  

التراتبي لعب دورا  التنظيم اإلداري الترابي والنظام العام، وتم التأكيد على أن

 . الة الطوارئ الصحيةدابير إعالن ح تتنزيل مهما في 

املداخالت تثمين    إلى  ودعت  اإليجابية  وتعزيز  ضرورة  املكتسبات 

ودوليا، مع مواصلة الوزارة لعملها في  وجهويا  للتجربة املغربية املتميز إقليميا  

والالتمركز   الالمركزية  آليات  تعميق  وثيرة  لسياق   الجهويةمأسسة  تسريع 

املجالية،    املتقدمة بالتنمية  التدبير للنهوض  آليات  مالءمة  عن  فضال 

الكفيلة    ةالكفاءبئة املوارد املالية والبشرية  والحكامة الجهوية والعمل على تع

الجهوي،   العمل  نجاعة  من  مجال  بالرفع  استحسنت  وفي  البشرية  التنمية 

األولوية إعطاء  جيل   التدخالت  واعتماد  البشري  الرأسمال  في  لالستثمار 

االجتماعية الفوارق  لتقليص  الذاتية  املبادرات  من  وبخصوص  جديد   ،

األ  ضرورة  التدخالت  حرصت  منية  االستراتيجية  تفعيل  على  مواصلة 

و  األمنية  للتصدي  املخططات  لجهودها  املختصة  األجهزة  مختلف  تكثيف 

 للتهديدات والتحديات واملحافظة على درجة اليقظة واملرونة والتأهب في إطار 

 النجاعة واالستباقية.  مزيد من

املستشارين  و  والسادة  السيدات  والنقل تناول  التجهيز  قطاع 

واملاء والل البناء  وجستيك  والتقييم  املستفيضة  من   ،بالدراسة    باعتباره 

اإلستراتيجية   أساسية    الهامةالقطاعات  االستثمارلورافعة  وتعزيز     تنمية 

املجالية وثيرة  جل  أجمعت  و ،  الجاذبية  من  الرفع  ضرورة  على  التدخالت 

تدبير  واالجتماعي  هوجودة  االقتصادي  اإلقالع  وتطوير  املنشود    لتحقيق 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 9 

البنيات التحتية األساسية والعمل على تقليص الفوارق االجتماعية  وتأهيل  

املشاريع  مواصلة  و ،  واملجالية إنجاز  الكبرى واالوراش  وثيرة  واملخططات 

في   وتسريعها   املهيكلة االستثمار  حيث  من  املبذولة  الجهود  على  والحفاظ 

تعزيز  كذا إعطاء دينامية جديدة لالستثمار العمومي و و ،  يات األساسيةالبن

،  تفعيل االستراتيجيات القطاعيو عبر تقوية مردودية األوراش الكبرى    تهنجاع 

طرق ال:  وتأهيل قطاعاتتحسين وتثمين ل األهداف وفق عقود برامج محددة 

اك القطاع إشر عبر  اللوجستيك    قطاع  ، وتطويروانئ  املو   حديديةالسكك  الو 

كما  الخاص ع  انصبت،  الطرقي    لىالتدخالت  النقل  قطاع  وتطوير  تأهيل 

ومنح قطاع املاء وتعزيز حكامته والرفع من مهنية املوارد البشرية العاملة به، 

ال ل الزماالهتمام  ومؤسساتي  تنظيمي  إطار  بوضع  وذلك  و ،  تحسين ترشيد 

وتحقيق   باملاء  تنافس ي إلرساء  ،  املائي  األمنالتزود  وطني  اقتصاد  مقومات 

 مندمج.

مشروع مناقشة  لوزارة    وبخصوص  الفرعية  التراب    إعدادامليزانية 

والتعمير   املدينة  واإلسكانالوطني  والسادة وسياسة  السيدات  تطرق   ،

إلى   وتم  املستشارين  الحيوي،  القطاع  بهذا  املرتبطة  القضايا  من  مجموعة 

وإعداد  اسية العامة إلعداد التراب  تدخالتهم على توجهات السيالتركيز خالل  

ضمان إرساء  و مرجعيات تقنية جديدة ومراجعة منظومة التخطيط الترابي،  

لتقائية السياسات والقطاعات ادعائم تنمية منسجمة ومستدامة، وتجسيد  

إعداد   في  تنمويةالعمومية  ومصاحبة  ل  برامج  مواكبة  من  انطالقا  جهات، 

مر  في  الترابية  والجماعات  املخططات  الجهات  وضع  الترابية   التنمويةاحل 

للمجاالت    املندمجة االقتصادية  الجاذبية  وتعزيز  وتحسين  املجاالت  وتدبير 

، وإرساء أسس تعمير مرن لضمان تغطية التراب الوطني  املنظومة الحضرية
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ودعم التنمية    ر وتشجيع االستثمار عن طريق العرض الترابي،بوثائق التعمي

واملراكز   قلب   الصاعدةروية  الق القروية  في  القروي  بالعالم  السكن  وجعل 

، وكذا  والعمل على التثمين املستدام للقصور والقصباتالتنمية املستدامة  

  التدخالت   دعتو   ،تعزيز دور الوكاالت الحضرية ودعمها باإلمكانيات املادية

السكنضرورة    إلى مجال  في  ومندمجة  شمولية  وطنية  استراتيجية   ارساء 

تقليص العجز السكني عبر تكثيف وتنويع  العمل على تيسير الولوج إليه، مع 

مخططات   ونهج  االجتماعية،  الفئات  حاجيات  لتلبية  السكني  العرض 

الحضري  املجال  لتنمية  من استباقية  للحد  تشاركية  مقاربة  وفق  والعمل   ،

اء على ومتابعة املجهودات للقض  انتشار األحياء غير املهيكلة في محيط املدن،

في    من خالل برامج محددةاآليلة للسقوط،    وتأهيل املباني السكن غير الالئق

، والعمل على التأطير ، مع مواكبة املدن الجديدة  األهدافاملرامي و   الزمان وفي 

مواصلة تنزيل التقني لقطاع البناء من حيث التنظيم والجودة واالستدامة، و 

املدينة   متوازن سياسة  نمو  أجل ضمان  للفضاءات    من  ومستدام  ومندمج 

مع   الجهات  وارق الف  قليصتالحضرية،  بين  العدالة    التنموية  توخي  مع 

علىو املجالية،   القانوني  العمل  اإلطار  املؤسساتي و   تعزيز  باالطار  االرتقاء 

     وتطوير الحكامة وتحديث اإلدارة إلرساء مقومات التنمية املستدامة.

العرو  التقرير  هذا  صلب  في  الوزراء وتجدون  للسادة  التقديمية  ض 

طرف  من  عنها  املعبر  والتدخالت  املناقشات  وتفاصيل  اللجنة،  أمام  امللقاة 

املقدمة عما ورد من استفسارات  املستشارين، واألجوبة  السيدات والسادة 

 ومالحظات واقتراحات للسادة الوزراء. 
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      السيد الرئيس احملرتم، 

               ن، و احملرتم السيدات والسادة الوزراء  

ن، و م السيدات والسادة املستشارون احملرت         

واملناقشات    توتوج امليزانيات التصويت  بالدراسات  مشاريع  على 

الداخلية   لجنة  اختصاصات  تندرج ضمن  التي  الوزارية  للقطاعات  الفرعية 

األساسية والبنيات  الترابية  املالية    والجماعات  السنة  في  ،  2021برسم 

املنعقد   بالتسيير   في،  2020دجنبر    4  بتاريخاالجتماع  املتعلقين  شقيها 

 : التالي الجدول واالستثمار وفق 
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نتائج التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية التي تندرج 
ضمن اختصاص جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات 

 2021األساسية برسم السنة املالية 

***   

     
جمموع  
 املصوتي 

 

  نتيجة التصويت 

 القطاع احلكومي 
 املوافقون  املعارضون  املمتنعون 

أحد  ال 2 8   مزيانية التس يري 6 
 امليزانية    مشروع 

 الفرعية 
 وزارة الداخلية ل 

 

أحد  ال 2 8  مزيانية الاستامثر  6 

أحد  ال 2 8  املزيانية برمهتا  6 

أحد  ال 2 8 التس يريمزيانية  6   امليزانية    مشروع  

 الفرعية 

وزارة التجهيز  ل 
والنقل واللوجستيك  

 واملاء 

أحد  ال 2 8  مزيانية الاستامثر  6 

أحد  ال 2 8  املزيانية برمهتا  6 

 امليزانية    مشروع  مزيانية التس يري 6 أحد  ال 2 8

 الفرعية 
وزارة إعداد الرتاب  ل 

الوطني والتعمري  
 واإلسكان 

املدينة وسياسة    

أحد  ال 2 8  مزيانية الاستامثر  6 

 املزيانية برمهتا  6 أحد  ال 2 8
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 تقــــريـر   
 

 الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية جلنة    
 

 حـــــــول 
     

 الداخلية الفرعـــية لـوزارة    ية امليزان شروع  م
 

 

 2021املاليـة  برسم السنة                    
 
 

 

  

 

  
 

 
 بمصلحة الطباعة والتوزيع طبع                   

 مقرر اللجنة                    

 محمد مكنيف

 

 رئيس اللجنة

 أحمد شــد

 األمانــة العامـة

راقبة   مديرية التشريع وامل

 قسم اللجان

الداخلية والجماعات مصلحة لجنة 

 الترابية والبنيات األساسية

2021-2015الوالية التشريعية   

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

2021-2020السنة التشريعية:  

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

2020أكتوبر:  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 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا املوقر نص التقرير املنجز من 

بمناسبة   األساسية،  والبنيات  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  لدن 

  .2021دراستها ملشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة املالية 

يوم   املنعقد  اجتماعها  في  املذكورة  امليزانية  مشروع  اللجنة  تدارست 

اللجنة، وبحضور  2020نونبر    25األربعاء   برئاسة السيد أحمد شد رئيس   ،

 الداخلية. السيد عبد الوافي لفتيت وزير 

االجتماع   هذا  مستهل  مفصال  في  عرضا  الوزير  السيد  من أكد    قدم 

يندرج في إطار   2021لوزارة الداخلية لسنة    خالله أن مشروع امليزانية الفرعية

سياق وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار جائحة فيروس كورونا املستجد، 

ترت إطار   بوما  وفي  واقتصادية وصحية،  اجتماعية  تداعيات  من  ذلك  عن 

تفعيل األوراش اإلصالحية الكبرى التي أعلن عنها صاحب الجاللة امللك محمد  

فالسادس حفظه هللا العرش    بمناسبة  ،  2020يوليوز    29ي خطاب  وكذلك 

تخليد ذكرى ثورة امللك والشعب وافتتاح الدورة التشريعية الحالية، واملتمثلة  

التغطية   تعميم  في  واملشروع  الوطني  االقتصاد  إنعاش  خطة  تنزيل  في 

 االجتماعية والتأسيس ملثالية الدولة وعقلنة تدبيرها. 

بداية جائحة     في  الداخلية  أن وزارة  بلورة    سعت  19كوفيد  وأفاد  إلى 

استراتيجية خاصة ملواجهة هذا الوباء بتنسيق مع القطاعات الوزارة املعنية 

يلز  ما  اتخاذ  صحة    معبر  على  الحفاظ  بين  التوفيق  إلى  ترمي  تدابير  من 
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الدور  متطلبات  وبين  الصحي  األمن  وتحقيق  واملواطنين  ة  املواطنات 

االقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سليم وسلس، وبتنسيق مع  

بخصوص  يلزم  ما  كل  اتخاذ  على  استباقي،  بشكل  املعنية،  القطاعات  كافة 

ير مواكبة تتمحور احترام التدابير الوقائية املفروضة فضال عن اعتماد تداب

 : أساسا حول 

ال ✓ املقاربتين  بين  تمزج  مندمجة  دون إرساء خطة عمل  والوقائية  تحسيسية 

 لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية؛ إغفال الجانب الزجري الواجب 

تأطير حركة املواطنات واملواطنين بمجموع التراب الوطني، بما يضمن عدم   ✓

انتش  عدم  الوقت ضمان  نفس  وفي  اليومية  الحياة  متطلبات  على  ار  التأثير 

 الفيروس بشكل خارج عن السيطرة؛

الدعمإيالء   ✓ تقديم  عبر  االجتماعي،  للجانب  خاصة  للفئات    أهمية  الالزم 

 االجتماعية الهشة؛ 

 بالخارج؛ مواكبة عملية عودة املواطنات واملواطنين املغاربة العالقين  ✓

الوطني  ✓ الصعيد  على  والصناعية  التجارية  الوحدات  التزام  مدى  مراقبة 

 الزمة؛ راءات االحترازية الصحية البالتدابير الوقائية واإلج

الص ✓ والوحدات  الشركات  لعمال  املخبرية  التحاليل  إجراء  ناعية  عملية 

 والفضاءات التجارية الكبرى؛

وبخصوص االستحقاقات االنتخابية املقبلة سواء منها الوطنية أو الجهوية  

ط الالزمة واإلعداد أكد أن الوزارة تسعى لتوفير الشرو أو املحلية أو املهنية،  

أ  في  إلجرائها  لتيسير الجيد  لقاءات  عدة  عقد  إلى  وبادرت  الظروف،  حسن 
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املنظومة   بشأن  السياسيين  الفاعلين  نظر  وجهات  وتقريب  التشاور  عملية 

االنتخابية وفق مقاربة تشاركية، ستساهم المحالة في إفراز مجالس منتخبة  

 مؤهلة قادرة على الوفاء باملهام املوكولة لها دستوريا. 

اال  املحطات  إنجاح  أن  تحديا وأوضح  يشكل  مجتمعة  املقبلة  نتخابية 

بالعملية   املعنيين  وجميع  السياسيين  وللفاعلين  الداخلية  لوزارة  كبيرا 

االنتخابية، باعتبارها املنفذ األساس ي إلفراز املؤسسات القادرة على تحقيق 

 األهداف االستراتيجية املسطرة.

املساهمة في تحقيق   ر املحوري الذي يضطلع به األمن فيواعتبارا للدو 

التنمية، أبرز أن مصالح الوزارة ال تدخر جهدا من أجل مواصلة االرتقاء بهذا  

الهام من أجل إضفاء املزيد من النجاعة واالستباقية على تدخالته،   املرفق 

وأضاف أنه تمت مواصلة تفعيل املقاربات وخطط العمل املعتمدة سواء في 

وتدعيم اإلحساس باألمن لدى املواطنين، محاربة اإلرهاب ومكافحة الجريمة  

وأكد على حرص الوزارة على ترسيخ آليات التنمية    والتصدي للهجرة السرية،

الدولة   بين  التعاقد  االندماج واالستدامة، حيث أصبح  الترابية وفق مبادئ 

للحكامة،  جديدا  ونمطا  املتقدمة  الجهوية  لتفعيل  رئيسيا  مدخال  والجهات 

ي االنتقائية والتنسيق. وكذا صياغة برامج مشتركة، قائمة وآلية إلعمال مبدأ

على أساس رؤية مندمجة ومتوافق بشأنها وذلك ضمانا لالنسجام والتكامل  

 بين الرؤية التنموية للجهات واالستراتيجيات الوطنية للتنمية. 
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الترابية،  و  للجماعات  منها  الدعم  مواكبة  تقديم  مواصلة  عند  توقف 

للج واملالي  والتهيئة  التقني  التخطيط  مستوى  على  سواء  الترابية  ماعات 

واملرافق   والبرامج  للقرب  العمومية  الشبكات  مستوى  على  أو  املجالية، 

العمومية املحلية إن على مستوى التخطيط والتهيئة املجالية، أو على مستوى  

الشبكات العمومية للقرب والبرامج واملرافق العمومية املحلية أو على مستوى  

الرقمي  تنمي التحول  في  االنخراط  على  ومساعدتها  بها  العاملة  الكفاءات  ة 

 لتحسين وتجويد خدماتها. 

للتعلي تنفيذا  أنه  تنزيل  وأفاد  يتم  السامية،  امللكية  تقليص  مات  برنامج 

(، حيث تواكب 2022-2016)الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي  

الوزارة تنفيذ هذا البرنامج عبر دراسة وتتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة املبرمة  

هذا  إطار  في  املندرجة  املشاريع  بإنجاز  املتعلقة  الجهوية  املجالس  من طرف 

والصحة والتعليم،   والكهربة القرويةالبرنامج كالطرق، واملاء الصالح للشرب  

الظروف توفير  عن  االقتصادية   ةالالزم  فضال  اإلمكانيات  وتنويع  لتعزيز 

املعيشية  الظروف  تحسن  إلى  سيؤدي  مما  والجبلية،  القروية  للمناطق 

 للساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه املناطق.  

املبادرة   من  الثالثة  املرحلة  تنزيل  تواصل  الداخلية،  وزارة  أن  إلى  وأشار 

للتنمية   مقاربة 2023-2019)بشرية  الالوطنية  اعتماد  الى  تهدف  والتي   ،)

توجيه  إعادة  مع  املحققة  املكتسبات  وتعزيز  تحصين  خالل  من  شمولية 

باألجيال  والعناية  البشري  بالرأسمال  النهوض  من  يمكن  بما  البرامج 
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من  جديد  جيل  اعتماد  إلى  باإلضافة  الهشة،  الفئات  ودعم  الصاعدة 

 حدثة لفرص الشغل. املبادرات املدرة الدخل وامل

جائحة   إطاروفي   تفش ي  ملحاربة  املتخذة  واإلجراءات  املجهودات  دعم 

البشرية عملت على   ،19كوفيد  –كرونا   للتنمية  الوطنية  املبادرة  أن  أوضح 

مبلغ   وأقاليم    300تخصيص  عماالت  مختلف  على  موزعا  درهم  مليون 

ملواكبة   والطفل وكذا  املرأة  منح خصصت ملحور صحة  على شكل  اململكة، 

األشخاص في وضعية هشاشة للمساهمة في مصاريف تسيير مراكز استقبال  

أو اقتناء تجهيزات إضافية خصوصا بمراكز  األشخاص في وضعية هشاشة  

 األشخاص املسنين والشباب واألطفال في وضعية هشة. 

امللكي  الخطاب  في  ورد  الذي  االجتماعية  الرعاية  مجال  يخص  وفيما 

السامي والذي يشمل تعميم التغطية الصحية اإلجبارية وتعميم التعويضات  

شركائ مع  تسعى  الداخلية  وزارة  أن  أكد  بين العائلية،  االلتقائية  لتحقيق  ها 

مختلف برامج الدعم االجتماعي املقدمة من طرف الدولة والجماعات الترابية  

والرفع من نجاعتها وبالتالي توفير خدمات كفيلة بتلبية االحتياجات األساسية  

 لكل املواطنين. 

األهداف،   هذه  الوزارةولتحقيق  هما   تقوم  رقميتين  منصتين  بإنجاز 

ل الوطني  لتقديم لالسجل  املوحد،  االجتماعي  والسجل  آليات موحدة   سكان 

وكذا   عام  تنقيط  نظام  على  بناء  للدعم  املستحقين  واستهداف  لتسجيل 
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برامج   من  املستفيدين  طرف  من  بها  املصرح  البيانات  من صدقية  التحقق 

 الدعم. 

الجماعات   عرفتها  التي  القانونية  للمنظومة  سليم  تنزيل  أجل  من 

إ  على  أكد  النصوص    16صدار  الساللية  مضامين  شرح  تروم  ودورية  دليل 

القانونية الجديدة وتبسيط املساطر بخصوص مجموعة من االختصاصات  

 التي تم نقلها الى املستوى املحلي. 

وفيما يتعلق بالتنشيط االقتصادي على املستوى الترابي، أفاد أن هذه  

لجديدة في مباشرة  السنة تميزت بشروع املراكز الجهوية لالستثمار في صيغتها ا

مبادرات  عدة  وإطالق  واملقاوالت  للمستثمرين  خدماتها  وتقديم  أنشطتها 

التحول  إجراءات  استكمال  بعد  الجهوي.  املستوى  على  االستثمار  لتحفيز 

االستراتيجي الذي عرفته هذه املؤسسات وتعزيز مواردها البشرية بما في ذلك 

وموازاة مع ذلك، أشار  لتدبير،  من ذوي الكفاءات في مجال اتعيين مدراء جدد  

إلى إطالق أوراش هيكلية لتبسيط املساطر ورفع العراقيل املعيقة لالستثمار  

 على املستوى الجهوي واملحلي. 

والتخليق،   الحكامة  يخص  جهودها  أن  أوضح  فيما  واصلت  الوزارة 

لبلورة برامج مندمجة لتحديث املصالح اإلدارية والرفع من قدرات رأسمالها 

التدبيرية  البش بنياتها  تعزيز  عن  فضال  املستمر،  والتكوين  التكوين  عبر  ري 

القانون   تفعيل  إطار  في  الرقمية  نطاق  توسيع  وكذا    55.19واللوجستكية، 

بالجريدة  مؤخرا  الذي صدر  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  بتبسيط  املتعلق 
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اعات  الرسمية ويجري حاليا العمل على تفعيل مقتضياته بتنسيق مع القط

 املعنية. 

التتبع   آليات  ترسيخ  إلى  الرامية  عند جهودها  توقف  أخرى،  من جهة 

واإلفتحاص واملراقبة، حيث بلغت حصيلة مهام االفتحاص والتدقيق املنجزة  

الجارية   السنة  الترابية خالل  لإلدارة  العامة  املفتشية  أواخر )من طرف  إلى 

،  مهمة بحث وتحري   38كما تم إنجاز    مهمة50( ما مجموعه  2020شهر شتنبر

وقد أسفرت هذه املهام عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية أو اإلحالة على  

 األجهزة القضائية املختصة. 

وفي األخير أجمل السيد الوزير االعتمادات املرصودة في مشروع امليزانية  

الداخلية لوزارة  سنة    الفرعية  مليار    37.61  همجموع فيما  ،  2021برسم 

 كالتالي:  ةدرهم، بما في ذلك اعتمادات االلتزام موزع

بمبلغ  ميزانية التسيري: .1 املوظفين  اعتمادات  درهم  26,31 وتشمل  مليار 

 مليار درهم، 3,92واعتمادات املعدات والنفقات املختلفة بمبلغ 

اعتمادات    7,3  تقدر ب  :ميزانية االستثمار .2 ذلك  في  بما  درهم،  األداء  مليار 

 مليون درهم.3,6مليار درهم واعتمادات االلتزام    3,69
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 السيد الرئيس احملرتم، 

ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم   

ن، و السيدات والسادة املستشارون احملرتم   

فيها  أشاد  مناسبة  الداخلية  وزارة  مليزانية  العامة  املناقشة  شكلت 

بال املستشارون  والسادة  ونوهالسيدات  اللجنة  أمام  املقدم  القيم  وا  عرض 

 باملكتسبات املحققة وبمستوى عمل الوزارة ومختلف األجهزة التابعة لها. 

بتدخل   واالعتزاز  االفتخار  عن  املستشارين  والسادة  السيدات  عبر 

امل الجاللة  قائدها األعلى صاحب  بتعليمات من  امللكية  املسلحة  لك القوات 

نصره هللا  السادس  علمحمد  وحزم  وتبصر  حكمة  بكل  االستفزازات إ  ى  ثر 

باملعبر الحدودي  في املنطقة العازلة  الخطيرة واملتكررة مللشيات البوليساريو 

من خالل عرقلة   ،الكركرات واملستهدفة لسيادة اململكة املغربية على أراضيها 

وبعثة   املتحدة  األمم  لقرارات  سافر  تحد  في  والتجاري  املدني  التنقل  حركة 

املغربية   للمملكة  الرصينة  الديبلوماسية  بالجهود  أشادوا  كما  املينورس، 

العربية   منها  والشقيقة  الصديقة  الدول  من  ملجموعة  الجريئة  وباملواقف 

 عيون والداخلة . واالفريقية التي فتحت قنصلياتها بمدينتي ال

االثار السلبية لفيروس كورونا كوفيد    عندالسادة املتدخلون    توقفو 

بفضل    19 أنه  مؤكدين  املغربي،  االقتصاد  االستباقية على  امللكية    الرؤية 

كانت اململكة سباقة إلى  جائحة  هذه الفي تدبير  والتوجيهات السامية الحكيمة  

وتدابير حاسمة ساهم إجراءات  الح  تاتخاذ  التكلفة في  رغم  انتشاره  من  د 

 . الباهظةاالقتصادية واالجتماعية  
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وزارة خاصة  هذه الجائحة  ل  ها كما تمت اإلشادة بدور الحكومة في تدبير 

وترابيا  مركزيا  العمومية    ،الداخلية  الفيروس والسلطات  انتشار  من  للحد 

امللكي وبالعمل الجبار لرجال السلطة وأعوانها ورجال االمن الوطني والدرك  

املساعدة والقوات  امللكية  املسلحة  املدنية  والقوات  واالطقم    والوقاية 

ا احتوت  التي  وحاولت   لجائحة وحافظتالطبية،  العام  والنظام  األمن  على 

و  الصحي،  الحجر  تداعيات  من  النسيج  كذا  التخفيف    االقتصادي دعم 

بفضل وتم التأكيد على أنه  ،  تهإعادة انطالق عجلو الوطني الستعادة ديناميته  

الترابي اإلداري  الطوارئ  تتنزيل  تم    ،التراتبي  التنظيم  حالة  إعالن  دابير 

من رفع    مكنمما    ،ودعم وتعزيز البعدين االجتماعي واالقتصادي الصحية،

 .منسوب الثقة في املؤسسات

أ أنوأوضح  املستشارين  السادة  املتخذة    حد  مجموعة من اإلجراءات 

 ساهمت في التخفيف من تداعيات الجائحة ومن بينها: 

والخواص    عموميينالوزارة الداخلية وباقي الفاعلين واملتدخلين  الشراكة بين    *

 ء على املستوى الوطني أو الجهوي؛االجتماعيين سواالفاعلين و 

أداء  * حول  الداخلية  وزير  السيد  من  دورية  بذمتها  ما  الترابية  الجماعات 

 ؛ كورونا املستجدر لتداعيات آثار فيروس مستحقات تجاه املقاوالت، بالنظ

يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين   72.18املصادقة على القانون رقم  *

تمت حيث    الوكالة الوطنية للسجالت، وبإحداث من برامج الدعم االجتماعي

هذا   في  الالزمة   اإلطارالدعوة  التنظيمية  النصوص  بإخراج  التسريع  إلى 

السامية  تته،  يلراهن بالنظر  لتطبيقه وذلك امللكية  للتعليمات  املتعلقة نزيال 
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املغاربة، لجميع  االجتماعية  الحماية  من  االستفادة  سيمكن  بتعميم  بما 

 ؛حيةالفئات الهشة من التغطية الص 

رقم  أحكام  ت  أجرأ * املراكز    47.18القانون  بإصالح  املتعلق 

لالستثمار وإحداث الجهوية املوحدة  الجهوية  بأحدث اللجان  والعمل   ،

الهيئات   جميع  طرف  من  أكبر  انخراط  إلى  تحتاج  التي  الرقمية  الوسائل 

االستثماري   بالفعل  املعنية  ومأسسةواملؤسسات  ل  الجهوي،  جن  وتعميم 

بعد مرحلة خالل و   حكامة التدبير الجهوي زا لتعزيجهوية لليقظة االقتصادية  

 ؛ كورونا املستجد

االقتصادية  اتنزيل  *   اليقظة  لجنة  عن  الصادرة  والتدابير  لقرارات 

منهجية الوطنية، التوجهات   بين وااللتقائية االندماج تضمن  وفق 

الجهوية، التنموية  والخصوصيات  بلورة  من خالل   اإلستراتيجية  في  التفكير 

ينبني عل  إلنعاشلمخطط جهوي   تكميلية    ىاالقتصادي،  من تدابير جهوية 

خلق   لالستثمار  بينها  جهوية  والصغيرة صناديق  الصغيرة  املقاوالت  لتمويل 

دعما للنسيج االقتصادي الجهوي املتضرر    جدا واملتوسطة واملقاول الذاتي،

   من الجائحة؛

تشجيع عقود الشراكة بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص، لتسريع    *  

للجهات   املالية املوارد وتيرة االستثمار العمومي، والتخفيف من الضغط على

األخرى  الترابية  وكذا  والجماعات  االقتصادي  ،  للتعاون  ميثاق  إعداد 

 .بين الجهة والقطاع الخاص وسائر الشركاء اعي الجهوي واالجتم

اصلة الجهود والتحلي بمزيد السيدات والسادة املستشارين إلى مو   ودعا 

الي في  من  والوفيات واالستمرار  في حاالت اإلصابة  املقلق  االرتفاع  أمام  قظة 
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الحق املواطنة  بروح  والتحلي  االحترازية  اإلجراءات  هذه احترام  مواجهة  في  ة 

ألزمة العصيبة، خاصة وأن املغرب سيبدأ عملية وطنية كبرى للتلقيح ضد ا

 هذا الفيروس الفتاك في األيام القليلة املقبلة.

األمنية   االستراتيجية  عند  التدخالت  أغلب  توقفت  أخرى،  جهة  ومن 

أمن   ةاالستباقي تزعزع  التي  للظواهر  للتصدي  املعتمدة  واالستشرافية 

البالد من إرهاب وجريمة وتهريب املخدرات، وثمنت جميع  واستقرار  وسالمة  

أحد   طالب  فيما  األمنية،  األجهزة  طرف  من  املبذولة  السادة  املجهودات 

الظواهر    املستشارين بعض  محاربة  مستوى  على  الجهود  تكثيف  بضرورة 

باألمن  املواطنين  ينعم  حتى  باملدن  ببعض  املواطنين  تهدد  التي  االجرامية 

و  الستقرار واالطمئنان،  األساس ي  الضامن  باعتبارها  األمنية  الحكامة  تعزيز 

واالقتصادية،   االجتماعية  الثروة واملشجعة  األوضاع  وخلق  االستثمار  على 

 وتطوير مستوى التنمية. 

ستوبخصو  التي  االنتخابية  االستحقاقات  تجص  كافة  شهد  ديد 

التدخالت    الوطنية والجهوية واملحلية واملهنية، أشادت  ةب خاملؤسسات املنت

بقرار إجرائها في موعدها احتراما لآلجال الدستورية، وأبرزت أهمية املشاورات 

والتي  السياسية  واألحزاب  الداخلية  وزارة  بين  املبكرة  واللقاءات  السياسية 

على   التوافق  إلى حصول  املؤطرة    25خلصت  القانونية  الترسانة  من  نقطة 

نقط خالف وبقيت ثالث  بالقاسم االنتخابي،  للعملية االنتخابية،  ية مرتبطة 

التأكيد على أهمية عرض   الوطنية، وتم  في عدد املقاعد، والالئحة  والزيادة 

نظار  مية للجماعات الترابية على أمشاريع مدونة االنتخابات والقوانين التنظي

كل   بمشاركة  النقاش  توسيع  بهدف  اآلجال  أقرب  في  التشريعية  املؤسسة 

واملج السياسيين  العروض الفاعلين  تجويد  على  الحرص  مع  تمعيين، 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 26 

هذه   في  الناخبين  لعموم  مكثفة  مشاركة  ضمان  على  والعمل  السياسية 

املشهد  وتأهيل  الدستورية،  املؤسسات  في  الثقة  مبدأ  وزرع  االستحقاقات، 

السياس ي بما يضمن تعددية حزبية حقيقية وضمان الحق في املشاركة لكل  

حق تمثيلية  وإقرار  الناخبة  تنموية،  الفئات  دينامية  خلق  على  قادرة  يقية 

في النظر  بإعادة  املطالبة  واللجان    منادبانتخابات    طريقة   وتمت  االجراء 

و والعام  الخاص  القطاعين  وممثلي  لهم،  الثنائية  املخولة  االختصاصات  في 

املسار   ملواكبة  الفئة  بهذه  الخاصة  القانونية  الترسانة  تطوير  وكذا 

 دنا. الديمقراطي الذي تعرفه بال 

أخذ موضوع الجهات والجماعات الترابية حيزا  ،  ارتباطا بنفس السياقو 

كبيرا من تدخالت السيدات والسادة املستشارين، حيث أكدت على ضرورة 

املتقدمة كخيار است الجهوية  تنزيل ورش  تفعيل واستكمال  راتيجي ال  تسريع 

لتعزيز عنه  واالقتصادية    ةالديمقراطي   محيد  االجتماعية  بالتنمية  والدفع 

الترابيةوباعتبارها    والثقافية للدينامية  أساسية  التكامل  لبنة  وضمان   ،

والتناسق بين مختلف املناطق واملجاالت، كما ثمن السادة املتدخلين ترسيخ 

للحكامة  الدولة والجهات كنمط جديد  بين  الترابية والتعاقد  التنمية    آليات 

التحول  الخدمات    ودعم  وتجويد  لتحسين  كرافعة  الترابية  لإلدارة  الرقمي 

للمرتفقين مركزيا  املقدمة  الداخلية  لوزارة  اإليجابية  املواكبة  ومسجلين   ،

ومحلي  للجماعات  وجهويا  العامة  املديرية  طرف  من  الترابية  للجماعات  ا 

 ة الوالة والعمال وكافة أطر اإلدارة الترابية. السادو الترابية 

ا نفس  االختالالت  طارإل وفي  تجاوز  على  بالعمل  املطالبة  تمت   ،

بلورتها  على  واملساعدة  االختصاصات  وتدقيق  بتوضيح  وذلك  واالكراهات 

إنجاح   على  والعمل  واملشتركة  الذاتية  االختصاصات  وتفعيل  ومعالجة 
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مستوى   وتحسين  والتدبيرية،  التنفيذية  القدرات  وتقوية  اإلداري  الالتمركز 

الجهوية   الجهويةالحكامة  باإلدارة  الترابية   ،واالرتقاء  الحكامة  اعتبار  على 

باملوارد  مدها  وكذا  املنشودة،  للتنمية  قوية  أسس  إلرساء  أساسيا  مدخال 

الثروات   التنمية الجهوية وتوزيع  لتنزيل برامج  العالية  الكفاءة  البشرية ذات 

عالج  على كل جهات اململكة بشكل عادل ومنصف بما يحقق التوازن بينها، وي

واملأسسة  والنجاعة  الشفافية  مبدأ  على  والتركيز  املجالية  الفوارق 

واملسؤولية، وتمت املطالبة بإصدار ما تبقى من النصوص القانونية املؤطرة 

للجهوية وإعادة النظر في معايير توزيع امليزانية على الجهات من خالل اعتماد  

  .تنموي الذي تعاني منه أغلب الجهامعايير الخصاص الت 

أحد السادة املستشارين تراجع موارد الجماعات  في نفس الصدد  سجل  

كوفيد   فيروس  انتشار  بسبب  تجاه وتوقف    19الترابية  والتزاماتها  برامجها 

وتوقف   والشركاء  واألنشطة  الفرقاء  والشركات  املؤسسات  من  مجموعة 

قترح  ، واواالستثماراتملشاريع  الخدماتية والتجارية والصناعية مما أثر على ا

التي تعرف صعوبات مالية كجماعة املشور  ضرورة مواكبة الجماعات الترابية  

توفير  على  قدرتها  من  ويحد  الساكنة،  لشؤون  تدبيرها  يعسر  مما  بفاس  

خدمات جماعاتية في مستوى انتظارات، ومجلس جماعة طنجة الذي تثقل  

إطا  في  املتراكمة  الديون  تأدية  ميزانيته  املطالبة كاهل  وتمت  امللكية  نزع  ر 

بتأجيل سدادها وجدولتها، هذا وتم اقتراح فتح باب االقتراض مع وقف أداء  

تعديل   بطرح  اإلسراع  وكذا  سدادها  تأخير  ومصاريف  محددة  ملدة  الديون 

الثالثة   الوطنية  املناظرة  توصيات  وفق  تطويره  مع  املحلية  الجبايات  قانون 

   .للجماعات املحلية
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ضرورة تفعيل مبدأ ربط املسؤولية إلى  أشارت بعض التدخالت    و  هذا،

بعض   تسيير  في  والتسيب  الفساد  مظاهر  بعض  محاربة  قصد  باملحاسبة 

الجماعات الترابية، وتم التنويه بالخطوات التي أقدمت عليها الوزارة في شأن  

باملحاسبة،   املسؤولية  املربط  بعض  لعملية  خ نتوإخضاع  الجماعيين  بين 

علىاالفتحا  والوقوف  املالي  انجاز  ص  والبرامج    مدى  ، املسطرةاملشاريع 

ذلك  أن  مؤسسات  مضيفة  لفعل  ويؤسس  األمل  من    ييبعث  يحد  مسؤول 

إجراءات قانونية تجسد دولة الحق والقانون   وفقالتسيب وهدر املال العام،  

وتساهم في وضع تصور واضح لتحمل مسؤولية تدبير الشأن املحلي بجماعاتنا  

 ي. ، وإلعطاء صورة جديدة عن العمل السياس يةالتراب

البشري للتنمية  الوطنية  املبادرة  أنها  ،  ةوبخصوص  على  التأكيد  تم 

الخصاص   تدارك  تستهدف  والتي  املتنوعة  برامجها  خالل  من  رائدة  عملية 

املسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات األساسية باملجاالت الترابية  

ومواكبة األشخاص في وضعية هشاشة، ووضع برامج تحسين  األقل تجهيزا،  

ودعم  املشاريع  حاملي  مواكبة  وكذا  للشباب،  االقتصادي  واالدماج  الدخل 

البشرية   للتنمية  املوجه  الدعم  وبرامج  واالجتماعي،  التضامني  االقتصاد 

الرأسمال   في  لالستثمار  قوية  دفعة  سيعطي  ما  وهذا  الصاعدة،  لألجيال 

راحل املبكرة للفرد باعتماد جيل جديد من املبادرات الذاتية  البشري منذ امل 

لتقليص الفوارق االجتماعية، والتركيز على ضرورة الرفع من مستوى حكامة 

 هذه املبادرة.

الحضري ، سوة بالوسط  إالقروي    االهتمام بالعالم  إلى  تمت الدعوةو 

ة واالجتماعية  للحد من الفوارق املجالي تدابير  اتخاذ إجراءات و والسعي نحو  

في إطار تشاركي مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء والفاعلين من 
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القطاعين العام والخاص خصوصا املجالس الجهوية، لتشييد وتطوير طرق  

العمل مقترحين  تؤسس ملفهوم جديد لالستثمار الفالحي،  العالم القروي و 

باملنظومة اللوجستية    على إحداث مناطق صناعية بالعالم القروي وربطها 

و الوطنية والصناعات  ،  الفالحي  االقتصاد  في  متخصصة  معاهد  خلق 

القروي العالم  مستوى  على  االبتكار  ،  الغذائية  بنية  مقاوالت  و تعزيز  خلق 

قيمة مضافة عالية، مع انشاء صناديق استثمار متخصصة وقادرة   منح  ت

واملالية التقنية  واملصاحبة  املواكبة  توفير  و على  محفزة ت،  ظروف  هيئة 

الشباب القروي في مبادرة املقاول الذات إقرار تحفيزات مالية  ي، و النخراط 

  .وضريبية للمستثمرين الخواص في الجهات األقل نموا وفي العالم القروي

بالتأهيل والتخطيط   ةالبرامج املتعلق وتناول أغلب السادة املستشارين

تحقيقها  على  مؤكدين  التراب،  إلعداد  الجهوية  وتصاميم  للمدن  الحضري 

مطالبين  وتطويرها،  وتحسن جماليتها  املدن  تأهيل  بخصوص  نوعية  لقفزة 

الصغيرة   حتى  املدن  كافة  مستوى  على  نفس والصاعدة  بتعميمها  في  منها، 

إخراج التصاميم الجهوية    اإلطار أشار أحد املتدخلين الى التأخير الحاصل في

، مطالبا بضرورة االنكباب  إلعداد التراب الوطني مما يعرقل تطورها وتنميتها 

اآلجال أقرب  في  إلخراجها  العمل  وثيرة  من  الرفع  حول    على  دليل  وإعداد 

 . مسطرة إعداد هذه التصاميم

وزارة   بذلتها  التي  املجهودات  املستشارين  والسادة  السيدات  وسجل 

لال تداخلية  التي  االختالالت  من  والجماعية، لحد  الساللية  األراض ي  عرفها 

على   إيجابا  سينعكس  مما  لها  املؤطرة  القانونية  الترسانة  تطوير  تم  حيث 

و  واالستقرار،  االستثمار  على  وتشجيعهم  الحقوق  ذوي  وضعية  تم  تحسن 

االستثمار  اقتراح   مجال  في  الخاصة  املبادرة  وتدعيم  وماليا  تقنيا  مواكبتهم 
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واالجتماعي، ا االقتصادي  املستوى  لتحسين  قوية  رافعة  باعتباره  لفالحي 

ودعم استثمار الشباب في هذا املجال الحيوي كإطار لتوسيع قاعدة التشغيل  

 ورفع مساهمته في التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

ملتدخلين باالستراتيجية االستباقية التي تعتمدها  لسادة اوأشاد بعض ا

دخل في مجال محاربة الكوارث الطبيعية وباملجهودات املبذولة في الوزارة للت

وكذا استراتيجية إدارة املخاطر الطبيعية،  الخاص بمحاربتها  صندوق  الإطار  

 وحماية املواطنين في حياتهم وسالمتهم وممتلكاتهم من املخاطر التي تهددهم. 

الدا  وزارة  لعبته  الذي  بالدور  املستشارين  السادة  أغلب  في ونوه  خلية 

في   مطالبين  الفرقاء،  بين  النظر  وجهات  وتقريب  االجتماعي  الحوار  إنجاح 

الترابية،  بالجماعات  الشغيلة  دخل  تحسين مستوى  نفسه بضرورة  الوقت 

األساس ي نظامها  تحفيزها   للوجود  وإخراج  اإلدارية، قصد  وتسوية وضعيتها 

واالهتمام بشؤونها االقتصادية واالجتماعية، واإلسراع بتفعيل القانون رقم  

االجتماعية    37.18 األعمال  بمؤسسة  الجماعات يتعلق  وأعوان  ملوظفي 

وإحداث املؤسسة التي سيكون لها وقع إيجابي    الترابية ومجموعاتها وهيئاتها 

 شغيلة هذا القطاع. على ا اجتماعيا واقتصادي

النقابية املتضمنة في دستور   ، 2011وتمت املطالبة بضمان الحريات 

و   واملنسجمة مع الدولية  االنتماء  املواثيق واملعاهدات  الشغيلة وحق  حقوق 

أساس   على  املأجورين،  وعموم  العاملة  الطبقة  ملصالح  ضمانا  النقابي، 

للحفاظ على العالقات الشغيلة ممارسة الحق النقابي يبقى الوسيلة األنجع  

 ونزع فتيل النزاعات والحد منها. 
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املستشارين وتوقف   والسادة  عمال    السيدات  ومعاناة  مشاكل  عند 

اإلنعاش الوطني والعاملين العرضيين، مطالبين من الوزارة التدخل إلنصاف 

ب  جر وغياالتي تقوم بها، من هزالة األ هذه الفئة التي تعاني رغم أهمية األدوار  

، إليجاد حلول عملية للوضع الذي  الصعبة  التغطية الصحية وظروف العمل

 تعيشه في غياب تصور خاص وإرادة سياسية لهذه الشريحة. 

طرف  وعرفت   من  مستفيضا  نقاشا  لالستثمار  الجهوية  املراكز 

السيدات والسادة املستشارين بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها للمنعشين 

االقتصاديين واملقاولين وبالنظر إلى التحول االستراتيجي الذي عرفته لتلعب 

 دورها األساس ي كرافعة لجلب االستثمارات ودعمها.  

املتدخل السادة  أحد  التهيء  وطالب  في  الترابية  الجماعات  بإشراك  ين 

إلطار قانوني جديد للتدبير املفوض ومناقشة وتقييم التجربة الحالية وطرح 

االكراهات واالختالالت التي يعرفها هذا القطاع والبحث عن حلول مالءمة  

 لتطوير تدبير وتسيير املرافق الجماعاتية.

األمازيغية اللغة  للدولة    وباعتبار  رسمية  لكل  و لغة  مشتركا  رصيدا 

واستعمالها  املغاربة وادماجها  الرسمي  طابعها  بتفعيل  املطالبة  تمت  في  ، 

العامة   الحياة  مجاالت  العمومية  مختلف  املرافق  وسائر  اإلدارات  وفي 

الرسمي الوثائق  في  والجماعات    ةوتضمينها  العمومية  اإلدارات  عن  الصادرة 

 الترابية. 
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   السيد الرئيس احملرتم، 

ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم     

ن، و السيدات والسادة املستشارون احملرتم     

باملد إشادته  عن  جوابه  مستهل  في  الوزير  السيد  القيمة  ا عبر  خالت 

للسيدات والسادة املستشارين، الدالة في محتواها على االهتمام الذي يحظى  

الداخلية،   قطاع  جهويا  به  وطنيا،  جسام  بمهام  تضطلع  الوزارة  أن  مؤكدا 

 ومحليا. 

األحزاب   مع  املشاورات  أن  االنتخابية  االستحقاقات  بخصوص  وأكد 

فبراير   شهر  منذ  بدأت  توافقي  موحد  تصور  لتسطير  والفاعلين  والحكومة 

م استأنفت في شهر  ثاملاض ي وتوقفت بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا،  

أغلبية 2020يوليوز   على  والتوافق  اإليجابي  والتعاطي  الجدية  وطبعتها   ،

يا املطروحة واملتداول فيها باستثناء نقطتين خالفيتين سيتم العمل على  القضا 

بشأنهما،   إيجابية  تقريب  إيجاد حلول  في  يتمثل  الداخلية  وزارة  أن دور  وأبرز 

ي الجانب  ف  ونظريتها   رأيها   النقاش وتعطيظر دون أن تكون طرفا في  وجهات الن 

 . والشق القانوني

املشاريع  إلعداد  القادمة  األيام  في  ستستمر  املشاورات  أن  وأضاف 

ليمر   املناسبة  الظروف  وتيهئ  االنتخابات  لهذه  املؤطرة  التنظيمية  والقوانين 

 هذا االستحقاق الديمقراطي في أحسن األحوال. 
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وأفاد أن العالقة بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية عالقة مواكبة  

بسبب   املغرب  يعيشها  التي  األزمة  وبحكم  القانون،  يحكمها  ودعم  وتكامل 

كوفيد   املالية،    19انتشار  املداخيل  وعلى  الوطني  االقتصاد  على  وآثارها 

يتعل فيما  الجماعات  لتسهيل عمل رؤساء  دورية  الوزارة  بترشيد وأصدرت  ق 

، وأضاف أن 2020لسنة  الحكومة على تعديل قانون املالية  عملتالنفقات و 

تراجع املداخيل حتم على رؤساء الجماعات الترابية تهيء ميزانيات تراعي هذا  

اآلثار الكبيرة لحاجة كورونا املستجد على االقتصاد الوطني،   ياملعطى وتراع

ميز  التصديق على  الوزارة عدم  الجماعات مما فرض على  من  انية مجموعة 

للبالد العامة  بالحالة  تأخذ  لم  االقتصاد،   الترابية  يعرفه  الذي  واالنكماش 

بالشكل  تعديل ميزانياتها  على الجماعات الترابية  تفش ي األزمة طرح  أن  وأشار  

أدائها   على  واملوارد  املداخيل  تراجع  وتأثير  يتالءم  و   والذي  لم خدماتها  هذا 

 يتحقق. 

الترابية على قدم املساواة   تتعامل مع الجماعات  الوزارة  وشدد على أن 

حالة، داعيا في نفس  أي  بدون انتقائية وال محاباة، مؤكدا استعداده ملناقشة  

الوقت إلى القطع مع خطاب التشكيك والقطع مع خطاب املظلومية وحذر من 

ة بين املؤسسات  زرع الثق االنزالق وراء الخطاب التيئيس ي، مؤكدا على ضرورة  

 والفاعلين.  

ملواجهة مهمة  وتدابير جد  إجراءات  اتخذت  الحكومة  أن  املوجة    وأبرز 

الثانية انتشار فيروس كورونا   األولى واملوجة  العالم مقتنع  ،  من  أن  موضحا 
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بااللتزام التام باإلجراءات الصحية واحترام   19ملواجهة كوفيد  بطريقة واحدة  

أن تأثير الجائحة كان سلبيا على املجال الصحي،  التباعد االجتماعي، مفيدا  

سبيل  االجتماعي واالقتصادي وأكد أن التضامن والتعاون بين أفراد املجتمع  

عملية ل  تيهئالحكومة وخصوصا وزارة الصحة  أن  مضيفا  للتغلب على تأثيرها،  

القليلة األيام  هذه الحملة الوطنية في  في    شروعالتلقيح بشكل جيد وسيتم ال

 القادمة. 

أن   املستوى وأشار  على  االقتصادي  عرف  التنشيط  تحوال    الترابي 

في مباشرة أنشطتها    املراكز الجهوية لالستثماراتشرعت  استراتيجيا، حيث  

عدة  وإطالق  املساطر  لتبسيط  هيكلية  أوراش  وإطالق  خدماتها  وتقديم 

امل العراقيل  بموارد بشرية    عيقة لالستثمار،مبادرات ورفع  ذات  كما عززت 

قوية   دفعة  عالية ستعطي  االستثمار كفاءة  وتحفيز  لتشجيع  املراكز  لهذه 

 على املستوى الجهوي.

هيكلة  إعادة  على  أكد  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  وبخصوص 

االكراهات   لتجاوز  املسطرة  خالل أهدافها  من  شمولية  مقاربة  واعتماد 

من   يمكن  بما  البرامج  توجيه  وإعادة  املحققة  املكتسبات  وتعزيز  تحصين 

على  تنبني  البشري،  بالرأسمال  أولها    أربع  النهوض  تدارك  برنامج  أهداف: 

مواكبة األشخاص في وضعية  الخصاص على املستوى البنية التحتية، وثانيها  

ين الدخل  هشاشة، ثالثها دعم األجيال الصاعدة تعليميا صحيا، ورابعها تحس

للدخل  املدرة  املبادرات  من  جديد  جيل  واعتماد  االقتصادي  واالدماج 
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، وأضاف أن هناك عدة برامج وتجارب مستحسنة  واملحدثة لفرص الشغل

 للنهوض بالعنصر البشري تشمل مناطق كبيرة من اململكة. 

وفي ختام جوابه أشار السيد الوزير أنه سيتم موافاة السيدات والسادة  

 ن بأجوبة كتابية تفصيلية. املستشاري
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 العرض التقدميي  

 للسيد وزير الداخلية  
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2020أكتوبر:  دورة  
 

 اململكة املغربية 

 البرملان 

 مجلس املستشارين 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـقــــــــــديـــم  الــتــقــريـــــر 
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  السيد الرئيس احملرتم، 

ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم         

   ن، و السيدات والسادة املستشارون احملرتم         

املجلس املوقر نص التقرير الذي أعدته    يشرفني أن أعرض على أنظار

 انتهائها من دراسةلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية، بعد  

برسم   واملاء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  الفرعية  امليزانية  مشروع 

   .2021السنة املالية 

يوم   اجتماع  اللجنة  لدراسة مشروع    2020نونبر    30االثنين  خصصت 

امليزانية املذكورة، برئاسة السيد أحمد شد رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد  

 للوجستيك واملاء. القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل وا

استعرض فيه    ،بعرض قيمالسيد الوزير    تقدمهذا االجتماع    في بداية

سنة عرفتها  التي  األحداث  الوزارة   2020أهم  وخطة  تداعيات  رأسها  وعلى 

ملواجهة آثار جائحة كورونا على خدمات النقل وتقدم األوراش الكبرى والتدابير 

توقف فيه    املواكبة واإلجراءات املتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، كما 

 2020التعديلي    املالي   عند الهيكلة الجديدة ملصالح ومليزانيات الوزارة والقانون 

حيث اعتمدت الوزارة برمجة ميزانية جديدة للقطاعات الوزارية واملؤسسات  

 التابعة لها تقوم على أساس مراجعة البرمجة املالية إلنجاز بعض املشاريع. 

أن قطاع الطرق يعرف تطورا ملحوظا وتنوعا في الرصيد الطرقي    وأفاد

الط السيارة،  الطرق  بالدنا:  عليه  تتوفر  الطرق الذي  السريعة،    الوطنية  رق 
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األهداف االستراتيجية    وعدد،  الفنية الطرقيةالجهوية واإلقليمية واملنشآت  و 

 : واملتمثلة فيلهذا القطاع الحيوي 

مع تقوية  عال  ستوى  ذات مر خدمات  يتوفأجل  من  تطوير شبكة طرقية   •

 العرض الطرقي حول األقطاب الحضرية الكبرى؛

الشبكة   • اتحديث  أجل  من  االقتصادية  الطرقية  التنمية  في  ملساهمة 

 ؛ لبالدنا  واالجتماعية

توفير خدمة مالءمة ملستعملي الطريق والقيام بصيانة وتثمين الرصيد  •

 ؛مليار درهم 250الذي تقدر قيمته بأكثر من  الطرقي

بالنسبة   • الخدمة  مستوى  وتحسين  واتأهيل  القناطر  ملنشآت لحظيرة 

 الفنية؛ 

ط • شبكة  تحسين تطوير  أجل  من  القرب  سياسة  تعتمد  جديدة  رق 

 املشاريع املتعلقة بالتنمية البشرية.  والتلقائيةالتوازن الترابي 

استعرض   القطاع كما  هذا  في  الوزارة،  منجزات  أهم  الوزير  السيد 

باألرقام لتنفيذ االتفاقيات املوقعة   2021الحيوي، وبرنامج عمل الوزارة لسنة 

ك محمد السادس نصره هللا، والتي تحمل بين طياتها أمام صاحب الجاللة املل

مشاريع مندمجة تهم عدة مدن مغربية، سيكون لها وقع اقتصادي واجتماعي  

بالدنا،   على  تيزنيت  وتنموي  السريع  الطريق  رأسها  وتطوير  العيون،    – وعلى 

 . ، والصيانة الطرقيةشبكة الطرق والعرض الطرقي وتحسين شروط السالمة
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النمو   مواكبة  في  الرئيسية  الركيزة  أنه  أوضح  املاء،  لقطاع  وبالنسبة 

وتعمل   املغرب،  يعرفه  الذي  والسياحي  واالقتصادي  والعمراني  الديمغرافي 

يحدد  للماء  وطني  مخطط  بوضع  املياه  ندرة  تحديات  مواجهة  على  الوزارة 

، والبرنامج األولويات الوطنية وبرامج العمل من أجل ضمان األمن املائي الوطني

 . 2027-2020الوطني للتزود باملاء الشروب ومياه السقي 

الكبرى واملتوسطة  املغرب يتوفر على رصيد حيوي من السدود وأفاد أن 

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

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

املياه السطحية،  ،  %  97.8الى برامج  إلى  مشيرا  وتقييم وتحسين معرفة موارد 

تثمين املوارد املائية ودراسة  ويبقى أهمها  ،  القطاع الحيوي الوزارة في هذا    عمل

و  املائية  واملنشآت  من السدود  والحماية  املدنية،  الهندسة  منشآت  إحداث 

 الفيضانات، 

املوانئ    في إطارأما   التجاريةقطاع  يتوفر على  برز  ، أواملالحة  أن املغرب 

عددها   يبلغ  التي  املوانئ  من  هام  متعددة   14ميناء،  43رصيد  تجارية  منها 

البحرية    22املهام، إلى    7وللصيد  وتطرق  بالترفيه،  األهداف  خاصة 

 االستراتيجية الخاصة بهذا القطاع وهي: 

 تحسين القدرة التنافسية للسلسلة اللوجستيكية؛ ▪

 ؛ مع تحسين مساهمة األسطول الوطني تأمين اإلمدادات االستراتيجية ▪

 ؛مع دعم وتطوير االسطول الوطني مواكبة التغييرات االقتصادية ▪
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قدرة   ▪ اإلقليمية  رفع  التغييرات  مع  التكيف  على  املينائية  املنظومة 

الجيوستراتيجيوتمكين  والدولية الفرص  اغتنام  من  في  ها  ستتاح  التي  ة 

 املستقبل؛

 .تعزيز السالمة واألمن البحريين والحفاظ على البيئة البحرية ▪

  والتي ترتكز على  2020سنة  وأشار إلى املنجزات املحققة في هذا القطاع  

املي  املخطط  أفق  تفعيل  في  أن،  2030نائي  لسنة    مبرزا  الوزارة  عمل  برنامج 

على    2021 املينائية  املبني  االستراتيجية  تنزيل  املستدامة  مواصلة  والتنمية 

 .لى امللك العام البحري واملينائي والحفاظ ع  وحماية املنشآت املينائية والبحرية

والذي تعرف مؤشراته على مستوى  البري  إلى قطاع النقل  هذا، وتطرق  

النقل الطرقي للمسافرين، السياحي، والنقل املزدوج، واملستخدمين، واملدرس ي 

مؤكدا أن األهداف االستراتيجية    ا من سنة إلى أخرى،دوالبضائع تطورا مضطر 

 تتمحور حول: لهذا القطاع 

 تقوية هيكلة النقل الطرقي؛  ➢

 تنمية املقاوالت؛  ➢

 تحسين املناخ القانوني واملؤسساتي؛ ➢

 تحسين الجانب االجتماعي.  ➢

منحة تجديد وتكسير املركبات    عدد أهم منجزات الوزارة  بخصوص  كما 

وتعزيز  ومواكبة اصالح قطاع النقل الطرقي وتأهيله  تكوين السائقين املهنيين،  و 
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من املهنية وتجويد خدمات النقل    الرفع  أوضح أنأخرى  حكامته، ومن جهة  

املقاولة   وتأهيل  وتقنينه،  بالقطاع،  للعاملين  االجتماعية  الظروف  وتحسين 

التقنية    النقلية باملراقبة  واملتعلقة  القانونية  املراجع  وتطوير  تحديث  وكذا 

 . 2021واملصادقة على املركبات تعد أهم برامج سنة 

وعالقة بموضوع النقل الطرقي أبرز أن االستراتيجية الوطنية للسالمة   

السير  ،  2026  –   2017الطرقية   القتلى ضحايا حوادث  تقليص عدد  تتوخى 

من خالل األهداف والدعامات االستراتيجية للوكالة    2026  في أفق  %  50بنسبة  

 الوطنية للسالمة الطرقية وتفعيل االستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية. 

وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، أكد أن األهداف االستراتيجية  

 لهذا القطاع تنبني على:

 توفير شبكة سككية فعالة وعصرية؛  ✓

 ككي وتوفير خدمات أكثر جاذبية؛ وتحسين املنتوج الس  ✓

 اإلنتاج؛ وتحسين املردودية والتنافسية وفعالية آليات  ✓

خالل  من  القطاع،  لتطوير  الوطنية  االستراتيجية  محاور  أهم  وأبرز 

ومواصلة تشييد وتحديث   ،لها سيع الشبكة السككية ومواصلة أشغال تأهيو ت

السككية منجزات  املحطات  عند  وتوقف  عمل  2020سنة  ،    سنة  وبرنامج 

2021 . 
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اللوجستيك   قطاع  بخصوص  تروم    تأسيسهوسجل  استراتيجية  على 

اللوجستكية التكلفة  من   تقليص  والحد  املضافة،  القيمة  وزيادة  باملغرب، 

اكتظاظ الطرقات واملدن وتقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وتوقف عند  

أهم املؤشرات التي تدل على القيمة املضافة لهذا القطاع في االقتصاد الوطني  

منجزات   وأهم  املحدثة،  الشغل  الشركات وفرص  من خالل االستثمار وعدد 

على صعيد تطوير املناطق والتجهيزات    2021امج عمل سنة  وبرن  2020سنة  

 اللوجستكية.  اللوجستيك، وتنمية الكفاءات في املهن 

اهتمام كبيرا لقطاع األرصاد الجوية، حيت أكد ان   ن الوزارة تولي د أأفا و 

أهداف االستراتيجية للقطاع تأسس على تطوير معرفة وتوقع مخاطر الطقس  

ت خدمات  وتوفير  الشراكة  واملناخ،  وتعزيز  والتنافسية  االبتكار  على  عتمد 

والحكامة واألداء الجيد، كما تطرق إلى الرصيد الغني للمغرب في هذا الصدد 

 . 2021، وكذا برنامج عمل سنة 2020 نجزات سنةاملوأهم املؤشرات و 

إلى   أيضا  الوزير  السيد  تطرق  إطار  كما  في  الوزارة  ومنجزات  عمل 

االفقية   امللك القطاعات  تدبير  املفوض،  التدبير  التشريعي،  كاملخطط 

و  البشرية  املوارد  الدولي،  التعاون  املخاطر،  وتدبير  البيئة  تكوين  الالعمومي، 

 . ةوالتحول الرقمي والزيارات امليداني 

الوزير، الغالف املالي اإلجمالي املرصود للميزانية    دالسي  في الختام عرضو

برسم مشروع القانون املالي اللوجستيك واملاء  التجهيز والنقل و   الفرعية لوزارة

 وجاءت على النحو التالي:  2021لسنة 
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o  مليون درهم. 11.386ميزانية االستثمار تصل إلى 

o  مليون درهم، 616ميزانية التسيير 

o  مليون درهم. 1.170املوظفين 

 السيد الرئيس احملرتم، 

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

 والسادة املستشارون احملرتمون، السيدات 

شكلت مناقشة مضامين مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء فرصة للسيدات والسادة املستشارين لتقييم حصيلة عمل 

والهادفة،  البناءة  املداخالت  خالل  من  بها،  اضطلعت  التي  واملهام  الوزارة 

املو  من  ملجموعة  القطاع  واملتضمنة  بهذا  اهتمامهم  عن  املعبرة  واآلراء  اقف 

 . حيوي ال

د السيدات والسادة املستشارين بالعرض الذي قدمه  أشا   اإلطاروفي هذا  

السيد الوزير واملرتكز على مجموعة من املعطيات واملؤشرات والبرامج، تعكس  

املبذولة  املجهودات مركزيا    الفعالة  الوزارة  وموظفي  أطر  طرف  وجهويا  من 

و  التحتية  البنيات  مستوى  من  للرفع  إلومحليا  املسطرة للوصول  األهداف  ى 

 خدمة للتنمية وتحقيقا لإلقالع االقتصادي واالجتماعي. 

امللك و  لجاللة  البطولي  بالقرار  املستشارين  والسادة  السيدات  أشاد 

املتعلق  امللكية،  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  هللا  نصره  السادس  محمد 

بتحرير معبر الكركرات من ملشيات البوليساريو والذي يندرج ضمن الدفاع  
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والشرعية الدولية، ق  يعن سيادة املغرب وأراضيه، وفق االحترام التام للمواث

كما نوهوا بالتدخل االحترافي للقوات املسلحة امللكية من أجل تأمين هذا املعبر 

 دون إطالق رصاصة واحدة. 

اإلجراءات  لعبته  الذي  الهام  الدور  على  املتدخلين  السادة  كافة  وأكد 

امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية  تحت  الحكومة  طرف  من  املتخذة 

السادس ح اآلثار االقتصادية واالجتماعية النتشار  محمد  ملكافحة  فظه هللا 

جائحة "كورونا" من قبيل الدعم االجتماعي للفئات التي تضررت من الجائحة  

للمقاوالت املقدم  الوطني،    ،والدعم  وغيرها من اإلجراءات إلنعاش االقتصاد 

ئحة  مطالبين بالحرص على استمرار نفس الروح حتى يتم التغلب على هذه الجا 

بشكل نهائي، كما وجهوا تحية إكبار لكل العاملين في الصفوف األمامية ملواجهة  

األ  رجال  من  امللكية  الجائحة  املسلحة  والقوات  امللكي  والدرك  الوطني  من 

والقوات املساعدة والوقاية املدنية واألطباء واملمرضين ونساء ورجال التعليم، 

 ملؤسسات. املواطنين و الحياة  اديالع  وإلى كافة الساهرين على تأمين السير

في      تنزيلها  على  الوزارة  تعمل  التي  االستراتيجيات  أهمية  إلى  اإلشارة  وتمت 

مختلف املجاالت، والتي تتجاوز أغلبها الزمن الحكومي، الش يء الذي سيؤدي 

إلى خلق تراكم مهم على مستوى البنية التحتية سواء تعلق األمر بالنقل الطرقي  

 بناء املوانئ والسدود واللوجستيك.  والسككي أو

فيما يخص قطاع الطرق، تم التوقف عند التطور الذي عرفته البنية  

والطرق   والسريعة،  السيارة  الطرق  أنواعها:  بمختلف  الطرقية  التحتية 
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الوطنية والجهوية واإلقليمية، وعلى امتداد املجال الجغرافي، وتوفير خدمات  

كلم   44215وازن الترابي حيث بلغ هذا الرصيد  مالءمة ملستعمليها وتحسين الت

كلم سنويا، مؤكدين في نفس الوقت على الدور   500بمعدل يفوق    2018سنة  

الداخلة في الربط   -السريع تزنيت   الجديدة كالطريقالهام الذي ستلعبه الطرق  

 بين شمال املغرب وجنوبه. 

وتش مواصلة  في  الحكومة  عمل  املتدخلين  السادة  بعض  ثمن  ييد كما 

الطرقية،  الشبكة  ستعزز  جديدة  مشاريع  وبإطالق  األوراش  من  مجموعة 

وبسياسة ربط مراكز بعض املدن بالطرق السريع، مطالبين بتعميمها على كافة  

وتحقيق   واملحلية،  الجهوية  الفوارق  من  التقليص  قصد  واألقاليم  الجهات 

األ  تعلق  سواء  املجالية  والعدالة  والنجاعة  بإحااللتقائية  أو  مر  الطرق  داث 

 صيانتها. 

املستشار  السادة  تطرق  املوضوع  بنفس  بعض و وارتباطا  تهالك  إلى  ن 

يقارب    آتاملنش ما  إلى  تصل  والتي  وضع   500الفنية  تتطلب  حيث  منشأة، 

أو من خالل  الوزارة  تأهيلها من طرف  للتدخل من أجل  استراتيجية واضحة 

  البحث عن شركاء لصيانتها كالجماعات الترابية.

إلى جانب هذا، سجل بعض املتدخلين مجموعة من املشاكل التي يعرفها النقل  

املتدخلين  أحد  طالب  حيث  البضائع،  نقل  أو  املواطنين  نقل  سواء  الطرقي 

تحرير  عملية  أن  على  مؤكدا  املنهي،  السائق  إلى  الولوج  عملية  تأطير  بضرورة 

يكون مدخال لعدم   القطاع من أجل تأطير وتأهيل املهنيين ودمجهم، ال يجب أن
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شروط املهنية نظرا لخصوصية هذا القطاع، وما يطرحه من مشاكل  ال االلتزام ب

ب تعدد  الجوانب  مرتبطة  أن  إلى  إضافة  االجتماعية،  الحماية  املهنية وضمان 

 يجعل مسألة ضبطه صعبة جدا.  الفاعلين في هذا القطاع

منه مع  البرامج  عقود  لتوقيع  التدخل  بضرورة  املطالبة  النقل وتمت  ي 

ملنهي النقل، مما سيساهم    ةاملؤسساتيين والقضاء على التمثيلية الفسيفسائي 

 في عملية ضبط التمثيلية للمهنيين.

النقل   بخصوص  املطروحة  املشاكل  املتدخلين  السادة  أحد  وأبرز 

الحضري ببعض املدن، مقترحا ضرورة التدخل لتوفير نقل حضري متكامل  

املواط بمكانة  ويليق  املعالم  ومتنوع  واضحة  للنقل  سياسة  واعتماد  نين، 

اإلكراهات   تفادي  قصد  املدن  مستوى  على  خصوصا  املجال،  ومحددة 

املطروحة من طرف مهنيي القطاع والتي تعيق تطوره، ومعالجتها وفق مقاربة  

تجديد  واقترح  الشركاء،  مختلف  بين  ومحددة  واضحة  وبالتزامات  تشاركية 

وتحسي باملدن  الطرقية  حاملحطات  وتحسين  الطرقي  النقل  جودة  يرة ظن 

العربات والحافالت، وتكثيف الجهود ملحاربة حوادث السير وإعادة النظر في  

 سياسة النقل الطرقي في شموليتها.

استمرار  مدى  حول  تساءل  العربات   يةوتم  حظيرة  تجديد  برنامج 

إلى املديرية املكلفة   يفة تبقى ضعبهذا الورش  خصوصا أن امليزانية املرصودة 

مقارنة بالتكلفة املالية املطلوبة لهذا البرنامج الطموح. واقترح تمديد العمل به 

هنيي النقل، وفتح نقاش جاد للتغلب على كافة االختالالت موفتحه أمام كافة  
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، مما سينعكس إيجابا على النشاط االقتصادي لالتي تعترض تطور قطاع النق

 والتجاري واالجتماعي.

تعديل بعض مواد القانون إلى ضرورة  املستشارين  أحد السادة    طرق وت

الجرائم   ببعض  عالقة  لها  التي  وخصوصا  املهنيين  حق  في  املجحفة  الجنائي 

حيث   البشر،  وتهريب  كاملخدرات  املمنوعات  ونقل  بتهريب  نص  ياملتعلقة 

على مصادرة العربات التي يتم استعمالها لهذا الغرض دون   القانون الجنائي

الحقي  الجناة  وتحديد  املسؤولية  بشركات تحديد  يضر  الذي  الش يء  قيين، 

ال  لجرائم  يجعلهم ضحية  مما  تصادر عرباتهم  الذين  واملهنيين  الدولي  النقل 

 صلة لهم بها. 

املتعلقة          املشاكل  املتدخلين  بعض  تناول  الدولي  النقل  إطار  في  ودائما 

بالتوقيع على االتفاقيات الثنائية، مطالبين بالتدخل من أجل توقيع اتفاقية  

له،  موح التابعة  الدول  كافة  األوروبي تشمل  االتحاد  التجديد  لدة مع  تفادي 

السنوي للرخص الخاصة بكل دولة وما تطرحه من صعوبة بالنسبة للمهنيين، 

والبحث عن الحلول واالكراهات التي تعترض الناقلين الدوليين في بعض الدول 

 التي تطبق قوانين تحمي اقتصادها. 

ادة املتدخلين على تشديد إجراءات املراقبة  وفي نفس السياق أكد الس 

والتعامل مع كافة املهنيين بنفس املقاربة فيما يخص تحديد واحترام حمولة  

الناتجة   العربات قصد حماية مستعملي الطرق والقضاء على حوادث السير 

 عن الحمولة الزائدة. 
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اع  وعلى مستوى النقل السككي، تمت اإلشارة إلى الدور الذي يلعبه القط 

الهام الذي عرفه في اآلونة   في نقل املواطنين وتوقفت التدخالت عند التطور 

األخيرة، وإلى مجموعة من املشاكل التي تعرفها بعض املحطات التي تحتاج إلى  

املجددة،   املحطات  بباقي  اسوة  وتحديثها  هيكلتها  تسجيل  إعادة  التراخي  وتم 

وتطبي التقيد  بخصوص  األخيرة  األونة  في  االحترازية الحاصل  اإلجراءات  ق 

 للوقاية من انتقال جائحة "كورونا" في القطارات. 

ال بالسياسة  سادأما بخصوص قطاع املوانئ، أشاد كافة  ة املستشارين 

من طرف  املعتمدة  األقطاب  وباستراتيجية  القطاع  هذا  في  املعتمدة  املغربية 

بن يتوفر على  املوانئ، حيث أصبح املغرب  ية منائية الوزارة بخصوص تشييد 

جعل  الذي  الش يء  املتقدمة،  الدول  تضاهي  رائدة  عاملية  وبمواصفات  مهمة 

، ويترتب ميناء طنجة املتوسطي في  17إلى الرتبة    83املغرب يتقدم  من الرتبة  

ميناء  إلنهاء  املتبقية  الزمنية  املدة  حول  واستفسر  املوانئ،  كافة  بين  الريادة 

ين بالقرار امللكي السامي املتعلق بإحداث  الناظور املتوسطي، ونوه كافة املتدخل

الداخلة   الخصوص  الذي سيمكن  ميناء  القارات وعلى  بكافة  من ربط بالدنا 

نعاش  إالقارة اإلفريقية حيث سيكون بوابة املغرب نحو دولها، وسيساهم في  

 االقتصاد باألقاليم الجنوبية . 

املتعلق    السادة  أحد  تطرق كما   املشكل  إلى  الرمال  باملتدخلين  نهب 

واستغالل مقالع عشوائية دون الترخيص من طرف الجهات الرسمية، مطالبا  
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بضرورة التدخل ملحاربة هذه الظاهرة التي ستنزف الثروة الوطنية وتؤثر على  

 البيئة. 

عبر السيدات والسادة املستشارين عن قلقهم الشديد من مشكل التقلبات  

املناخية وتراجع التساقطات املطرية وانعكاساتها السلبية على املخزون واالمن  

باملائي تمت اإلشادة  الوقت  نفس  وفي  وثيرة  ،  السدود وتسريع  سياسة تشييد 

التي   هجتها بالدنا قصد القضاء على النقص الحاصل في املاء الصالح  نبناءها 

املتدخلين   طالب  كما  للسقي،  املخصص  وكذلك  محاربة للشرب،  بضرورة 

ماء   تحلية  املاء عن طريق محطات  املائية وتنويع مصادر  الفرشات  استنزاف 

ميمها تدريجيا في عدد من املدن ومعالجة املياه العادمة وتخصيصها  عالبحر وت

 للسقي.

املواطنات   لكافة  للشرب  الصالح  املاء  توفير  على ضرورة  التشديد  وتم 

الوط التراب  امتداد  وعلى  الحياة،  واملواطنين  استمرار  في  ألهميته  نظرا  ني، 

 وتيسير الولوج للماء، في ظل املجهود الكبير الذي تقوم به بالدنا في هذا املجال. 

الجديد من طرف  املنظام  اعتماد  أن مسألة  إلى  املتدخلين  أحد  وأشار 

االختصاصات   في  التداخل  من  نوع  على مستوى خلق  تخوفات  يطرح  الوزارة 

لى عالقتها مع املهنيين والشركاء الذين الزالوا يتعاملون  الش يء الذي سيؤثر ع

 مع نفس املديريات املوجودة في املنظام القديم.
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ما بخصوص قطاع اللوجستيك فتم التأكيد على املجهودات املبذولة أو 

ارتفاع   إلى  بالنظر  االقتصادية  التنمية  من  للرفع  يحتلها  التي  األهمية  وعلى 

 املستوى الوطني والدولي.  النقل الطرقي للبضائع على

بضرورة تقييم بعض   نستشاريامل السادة    أحد  طالبفي نفس القطاع  و

عملية  من  مهمة  مراحل  قطعت  التي  أو  االنتهاء  على  املشرفة  االستراتيجيات 

املتعلقة   خصوصا  أهدافها،  تحقق  لم  البرامج  بعض  أن  مبرزا  التنفيذ، 

إلى اليوم لم يتم إنجاز إال محطة واحدة   2010باللوجستيك، وأضاف أنه منذ 

ال للقطاع  وتخصيصها  البيضاء  الدار  من بزناتة  بعدد  الوفاء  دون  عام، 

الوقت ثمن نفس  الوطنية، وفي نفس  املبرمجة ضمن االستراتيجية  املحطات 

املتعلق بإنجاز  بعض املحطات الجديدة،   2021املتدخل مخطط العمل لسنة  

مشيدا بعمل الوكالة الوطنية للوجستيك في مواكبة الشركات واملهنيين في إطار 

الو  الوزارة  مع  تشاركية  ملقاوالت مقاربة  العام  واالتحاد  املالية  ووزارة  صية 

 املغرب. 

من  بالحماية  املتعلقة  الصفقة  أن  املستشارين  السادة  أحد  وسجل 

ومنذ ذلك الحين لم يتم تخصيص   2018الفيضانات تم املصادقة عليها سنة  

لها اعتمادات مالية، وطالب بتفعيلها خاصة مع ما يعرفه املغرب من فيضانات  

 سائر كبيرة عند وقوعها. وسيول تلحق خ 

املتدخلين إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص  السادة  كما تطرق أحد  

والتي ال تتجاوز تأهيل بعض املؤسسات االستراتيجية املهمة وتفويتها للقطاع  
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في حين أن   يتدخل  هذا األخيرالخاص،  في  ال  البنية  ا  بشكل مهم  في  الستثمار 

آخر ح متدخل  التي التحتية، وتساءل  واملشاريع  الشراكة،  ول مستقبل هذه 

 سيتم التدخل فيها. 

 السيد الرئيس احملرتم، 

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

 السيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

للسيدات  القيمة  باملداخالت  جوابه  مستهل  في  الوزير  السيد  أشاد 

على   محتواها  في  الدالة  املستشارين  النهوض  والسادة  على  الجماعي  الحرص 

والهتمامهم بهذا القطاع الحيوي    ،بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

 باعتباره رافعة للتنمية املجالية. 

أهمية تأهيل املنشأة الفنية وما تكلف الدولة من موارد مهمة،  أكد على  و 

مجموعه   ما  تأهيل  من  ستمكن  سنوية  برمجة  وضع  تم  أنه  إلى   445مشيرا 

مليار الدرهم، وأكد 1.6بمبلغ مالي يقدر ب    2024وسنة    2021قنطرة بين سنة  

 أن املشاكل التي تعرفها مجموعة من املنشآت سيتم حلها والتغلب عليها قريبا. 

الدور الذي تلعبه الشركة الوطنية للطريق السيارة حيث تتكلف برز  وأ

 دراسةالوزارة بصدد    بعملية التجهيز والصيانة للطرق السيارة، مشيرا إلى أن

 تكليفها بتشييد وصيانة الطرق السريعة.  إمكانية
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االلتزام  مراقبة  صعوبة  إلى  أشار  الحديدية،  السكك  وبخصوص 

باإلجراءات الصحية من طرف املراقبين بالقطارات، موضحا على أن الرفع من  

إلى للقطارات  االستيعابية  مستوى   %75 الطاقة  على  مشاكل  خلق  إلى  أدى 

ام التباعد االجتماعي، مبرزا أنه سيتم البحث حول إجراءات أخرى لتفادي احتر 

 . داخل القطاراتواحترام التدابير الصحية املعمول بها انتشار الوباء 

امللف    هذا  الراشدية أفاد أن-وفيما يتعلق بالطريق الرابط بين مكناس

بالطريق   يتعلق  مكلف  األول  خيارين  أمام  الوزارة  أن  وأضاف  الدراسة،  قيد 

هذا  منها  سيمر  التي  املراكز  بكثرة  يصطدم  الحل  هذا  أن  مسجال  السيار، 

علق  تمن جدواه، أما الخيار الثاني أقل كلفة من االول وي  غه فر يالطريق مما س

 على أرض الواقع،  بالطريق السريع وهذا الحل هو األقرب إلى التحقيق

" الوطنية رقم  الطريق  إنجاز 9وبخصوص  تم االنتهاء من  أنه قد  أبرز   "

مجموعة من املحاور، مسجال أن محور واحد يعرف مشاكل متعلقة بالشركة  

التي رصت عليها الصفقة، وهو املحور الرابط بين "امرزكان وتيشكا" على طول  

يع وثيرة االشتغال ومن ضمنها  كلم، والوازرة تبحت عن الحلول لتسر   54مسافة  

 فسخ العقدة. 

املتدخلين   مالحظات  كافة  مع  متفقا  أنه  على  الوزير  السيد  وأكد 

بخصوص املشاكل التي يعرفها النقل املنهي سواء تعلق األمر بالحمولة الزائدة  

الح  تجديد  أو  التكوين  أو  االجتماعية  الحماية  هذه  ظأو  أن  على  وشدد  يرة، 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 62 

تع عن  ناتجة  مطالب املشاكل  لهم  الذين  املهنيين  تمثيلية  في  الفاعلين  دد 

 مختلفة وفي بعض األحيان متناقضة، لكنهم يتفقون على القيام باإلضراب. 

حمولة الشاحنات أبدى السيد الوزير استغرابه من مطالبة فيما يخص  و 

املحددة    يا قانوناملسموح به  بعض املهنيين بالسماح لهم بنقل حمولة أكثر من 

شركة املصنعة للعربات في ظل مسؤولية الدولة املتعلقة بالسالمة من طرف ال

 الطرقية وبحماية املواطنين عند تنقلهم عبر الطرقات. 

وللجواب على مطلب املهنيين بضرورة تشديد شروط الولوج ملهنة سائق  

منهي، أفاد أن األمر يتطلب احترام مجموعة من الضوابط املطلوبة مما سيؤدي  

حاليا، وأكد على أن املشكل يطرح    ها عة من املهنيين يمارسونإلى إقصاء مجمو 

 على مستوى تداخل التمثيلية مما يصعب هذه املهمة.

الوزير  السيد    قترحاوبخصوص عقد البرامج لنقل املواطنين والبضائع،  

يضطلع السادة املستشارين على كل اللجنة حتى    هذا املوضوع أمام  مناقشة

باملوضوع املحيطة  و الجوانب  هذا  ،  في  وأكد  تحكيمي،  دور  للمنتخبين  يكون 

على  مسؤولين  الفاعلين  كافة  سيجعل  البرامج  عقد  على  التوقيع  أن  اإلطار 

تنفيذه وخصوصا املتدخلين الحكوميين، كما شدد على أن بعض املقترحات  

آخرين،  طرف  من  رفضها  يتم  حين  في  املهنيين  بعض  طرف  من  قبولها  يتم 

طرحها على املستوى الوطني قصد تفجير النقاش وهناك مشاكل محلية يتم  

 على املستوى املركزي.
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املهام   على مستوى  أي مشكل  يطرح  للوزارة ال  الحالي  املنظام  أن  وأفاد 

نقلها   تم  الطرقية  للسالمة  الوطنية  الوكالة  مهام  أن  كما  للوزارة،  السيادية 

 لقطاع. يبقى اإلشراف العام للوزارة باعتبارها وصية على او بشكل سلس 

لدى وزارة العدل من أجل تعديل بعض البنود   تكما أكد أن الوزارة تدخل   

املتعلقة بالقانون الجنائي واملجحفة في حق السائقين املهنيين وأرباب املقاوالت 

 قيلة خاصة حجز املركبات. نال

وأشار بخصوص االتفاقيات مع دول االتحاد األوروبي، إلى أنها كانت مفتوحة 

مشكل الرخص مطروحا،   الوصول إلى عدد كبير من الرخص حيث لم يبقتم  و 

بالك  الشاحنات  ملء  نسبة  لتحديد  بالنسبة  إسبانيا على ا لكن  زوال من طرف 

املقبول   غير  ومن  اإلسباني،  القانون  في  عليه  منصوص  األمر  فهذا  أراضيها، 

من   قلقه  وأبدى  أراضيها،  فوق  قوانينها  تطبيق  بعدم  سيادة  لها  دولة  مطالبة 

ال تطال  قد  التي  املشددة  وتخلق  اإلجراءات  االوربية،  األراض ي  على  الدولي  نقل 

معانات للمهنيين والتي تتعلق بالحد األدنى لألجر، ومدة الراحة وضرورة الحجز  

 للمبيت في الفنادق بالنسبة للسائقين.

هذا، وأشار إلى أن املؤسسات العمومية تقوم بعمل جبار في إطار املشاريع 

تلجأ إليها بعد موافقة وزارة املالية،   الكبرى، مما يثقل كاهلها باملديونية، التي 

حيث أن األوراش التي تشيدها بطلب من الدولة تتحمل هذه األخيرة مسؤوليتها 

أكادير،  -مراكش ومراكش    -كخط السكك الحديدية الفائق السرعة، القنيطرة

 . ا مسؤوليته هذه املؤسسات وتسييرها من ويبقى تدبير
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قطاع   –حول قانون الشراكة قطاع عام  وأفاد أن الوزارة كان لها تحفظ  

الخاص   القطاع  لجلب  آليات  وضع  تتطلب  الشراكة  هذه  حيث  خاص، 

الشراكة   أن  الخصوص  بهذا  مسجال  التحتية،  البنية  برامج  في  وانخراطه 

 الوحيدة التي تركز عليها املقاوالت تهم قطاع املاء والكهرباء. 

ث الى  الوزير  السيد  أشار  املاء  قطاع  بخصوص  من  أما  مستويات  الثة 

التدخل لتوفير املاء، يتعلق املستوى األول باملياه السطحية عن طريق توفير 

سد، وتحلية مياه   15السدود حيث سيتم في السنوات الثالثة املقبلة برمجة  

ونذرتها  البحر، مسجال أن جميع املناطق التي سيطرح لديها مشكل قلة املياه  

محطة الدار  انشاء ا أفاد أن اإلعالن عن  تشيد محطات التحلية بها، كم سيتم

املستوى   على  محطة  أكبر  ستكون  أنها  مبرزا  السياق،  هذا  في  يأتي  البيضاء 

 القاري والعاملي، مؤكدا على عدم تصور قطب الدار البيضاء بدون ماء.

من نسبة املياه علما   %80 وأشار إلى أن املاء املخصص للسقي يستهلك

وبالتالي ضرورة البحث عن    عتمد على القطاع الفالحي،يأن االقتصاد الوطني  

أما بخصوص   آليات تقليص استهالك املاء في املجال الفالحي واالقتصاد فيه،

سقي املناطق الخضراء فسيتم التوجه نحو معالجة املياه العادمة وتخصيصها  

 لهذا النوع من السقي.

أن جريمة    وأفاد  تعد  الرمال  أن  ينهب  إلى  مشيرا  القانون،  عليها  عاقب 

بين   للتوفيق  القانونية  املقالع  في  والتدخل  القانون  تطبيق  تسهر على  الوزارة 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 65 

من   ببالدنا  اقتصادي  إقالع  من  يحققه  وما  املورد  لهذا  العقالني  االستغالل 

 جهة، واملحافظة على البيئة من جهة أخرى.

أ الوزير  السيد  سنة  وأفاد  جاهزا  سيكون  املتوسطي  الناظور  ميناء  ن 

رغم التأخر الذي عرفه نتيجة وجود بعض االكراهات التي تم التغلب   2023

 عليها. 
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العرض التقدميي للسيد وزير التجهيز  
واملاء    والنقل واللوجستيك   

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 67 

   

  



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 68 

   

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 69 

 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 70 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 71 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 72 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 73 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 74 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 75 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 76 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 77 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 78 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 79 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 80 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 81 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 82 

 

  



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 83 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 84 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 85 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 86 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 87 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 88 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 89 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 90 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 91 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 92 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 93 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 94 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 95 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 96 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 97 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 98 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 99 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 100 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 101 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 102 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 103 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 104 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 105 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 106 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 107 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 108 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 109 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 110 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 111 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 112 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 113 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 114 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 115 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 116 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 117 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 118 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 119 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 120 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 121 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 122 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 123 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 124 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 125 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 126 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 127 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 128 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 129 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 130 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 131 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 132 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 133 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 134 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 135 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 136 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 137 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 138 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 139 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 140 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 141 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 142 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 143 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 144 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 145 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 146 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 147 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 148 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 149 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 150 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 151 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 152 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 153 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 154 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 155 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 156 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 157 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 158 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 159 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 160 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 161 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 162 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 163 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 164 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 165 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 166 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 167 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 168 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 169 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 170 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 171 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 173 

 

 

 

 
 

 تقــــريـر 
 

 الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية جلنة  
 

 حـــــــول 
     

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

 

              
 2021  برسم السنة املاليـة                

 
 

 

  

 

  
 

 
 بمصلحة الطباعة والتوزيع طبع         

 رئيس اللجنة

 شدأحمد 

 األمانــة العامـة

راقبة   مديرية التشريع وامل

 قسم اللجان

الداخلية والجماعات مصلحة لجنة 

 الترابية والبنيات األساسية

2021-2015الوالية التشريعية   

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

2021-2020السنة التشريعية:   

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

2020 :ردورة أكتوب  
 

 اململكة املغربية 

 البرملان 

 مجلس املستشارين 

 

 مقرر اللجنة

 محمد مكنيف

 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـقــــــــــديـــم  الــتــقــريـــــر 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 175 

 السيد الرئيس احملرتم، 

 ن، و السيدات والسادة الوزراء احملرتم 

 ن، و السيدات والسادة املستشارون احملرتم 

 

أنظار املجلس املوقر نص التقرير الذي أعدته    يشرفني أن أعرض على

األساسيةلجنة   والبنيات  الترابية  والجماعات  دراستها    بمناسبة  ،الداخلية 

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزارة  الفرعية  امليزانية  ملشروع 

 .2021وسياسة املدينة برسم السنة املالية 

املذك  امليزانية  مشروع  اللجنة  يوم تدارست  املنعقد  االجتماع  في  ورة 

وبحضور  2020دجنبر    2األربعاء اللجنة،  رئيس  شد  أحمد  السيد  برئاسة   ،

عداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة  إالسيدة نزهة بوشارب وزيرة  

 املدينة. 

في بداية هذا االجتماع ألقت السيدة الوزيرة عرضا قيما، استعرضت فيه  

وفي املرجعيات   للوزارة  الفرعية  امليزانية  مشروع  عليها  يرتكز  التي  األساسية 

- 2017مقدمتها التوجيهات امللكية السامية، والدستور، والبرنامج الحكومي  

وكذا االتفاقيات واملواثيق الدولية، وأبرزت التزامات الوزارة في قطاع   2021

 إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان واملتمثلة في: 

 تبني نموذج متجدد لسياسة إعداد التراب الوطني؛  

 اعتماد مقاربة متجددة للسياسات الحضرية الوطنية؛  

 إرساء استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة في مجال السكن؛ 

 مواصلة تنزيل سياسة املدينة؛  
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وتيسير    الئق  سكن  على  واملتوسطة  الفقيرة  الطبقات  حصول  دعم 

 الولوج للسكن،

ا  اإلطار  وتطوير تعزيز  والتعاون  املؤسساتي  باإلطار  واالرتقاء  لقانوني 

 الحكامة. 

سنة   خالل  املنتظرة  الكبرى  التحديات  عند  املتعلقة    2021وتوقفت 

بتنفيذ االلتزامات املتعهد بها في البرنامج الحكومي، حيث ستتأثر سلبا باملوازاة  

 مع نقص امليزانية خاصة البرامج االستثمارية.

قطا بخصوص  الوزارة وأفادت  أن  والتعمير،  الوطني  التراب  إعداد  ع 

تنبني على وثيقة استشراف  التراب  العامة إلعداد  السياسة  توجهات  وضعت 

تندرج في إطار البرنامج الحكومي والتدبير املستدام للمجاالت الترابية، ووضع 

منظومة   ومراجعة  جديدة  تقنية  مرجعيات  وإعداد  الترابية،  اليقظة  آليات 

ترابي، وكذا تشجيع االستثمار عن طريق دراسة ملفات الترخيص، التخطيط ال

ومراقبة ودعم التخطيط االستراتيجي املجالي، ودعم املراكز القروية الصاعدة، 

للتعمير  القابلة  الخرائط  إعداد  وكذا  الترابي،  التخطيط  منظومة  ومراجعة 

والتغ الطبيعية  املخاطر  آثار  مواجهة  على  املجاالت  قدرات  ييرات  لتقوية 

واملواثيق   العتيقة  للمدن  االعتبار  ورد  التهيئة،  تصاميم  وإعداد  املناخية، 

 املعمارية واملشهدية. 

وأكدت فيما يتعلق بقطاع اإلسكان وسياسة املدينة، أن الوزارة تعمل على 

تتوخ السكن،  مجال  في  ومندمجة  شمولية  وطنية  استراتيجية  من    ىإرساء 

الفقير  الطبقات  حصول  دعم  وتيسير  خاللها  الئق  سكن  على  واملتوسطة  ة 

السكن   في  التدخل  طريق  عن  الالئق  غير  السكن  ومكافحة  إليه،  الولوج 
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بالجودة   والنهوض  القطاع  مهنية  وتعزيز  للسقوط،  اآليلة  والدور  الصفيحي 

املدينة من أجل ضمان   تنزيل سياسة  والسالمة واالستدامة، وكذا مواصلة 

 ضرية.نمو متوازن ومستدام للفضاءات الح

وتطوير   النهوض  في  كبير  بشكل  تساهم  العمران  مجموعة  أن  وأبرزت 

البرامج السكنية، انطالقا من فتح أوراش جديدة كوحدات التأهيل الحضري  

ووحدات املنتوج الجديد ووحدات في إطار الشراكة بين القطاع العام، والرفع  

 من حجم استثمار املجموعة، وخلق شركات مع القطاع الخاص. 

أفادت أن الوزارة تعمل على تعزيز اإلطار القانوني في ميادين التعمير    كما 

الحكامة   وتطوير  املؤسساتي  باإلطار  واالرتقاء  املدينة  وسياسة  واإلسكان 

 ليات التعاون واالنفتاح على الشراكة الوطنية. آوتحديث اإلدارة، وتعزيز 

باعتبارها  الحضرية  الوكاالت  عمل  تواكب  الوزارة  أن  آلية   وأشارت 

الجهوية   البرامج  خرائط  ووضع  املتقدمة،  الجهوية  تنزيل  ملواكبة  أساسية 

املستدامة،  التنمية  أسس  وإرساء  الجهوية  التباينات  معالجة  على  تساعد 

 وتيسير وترسيخ استراتيجية التنمية الجهوية. 

في  املرصودة  املالية  االعتمادات  الوزيرة  السيدة  عرضت  الختام  وفي 

امليزانية واإلسكان   مشروع  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزارة  الفرعية 

 كالتالي:  2021وسياسة املدينة برسم السنة املالية 
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 ميزانية قطاع إعداد الرتاب الوطني والتعمري: 

 نية التسيي اميز
 

 160  709  000 املوظفون
 553  636 000 املعدات والنفقات املختلفة 

 187  633 000 ميزانية االستثمار 
 :باملليون درهم ميزانية قطاع اإلسكان وسياسة املدينة

 
 ميزانية التسيي 

 202.366 املوظفون
 88.630 املعدات والنفقات املختلفة 

 390.920 ميزانية االستثمار 
 

   سيد الرئيس احملرتم؛ ال 

 ن؛ و السيدات والسادة الوزراء احملرتم 

 ن؛ و السيدات والسادة املستشارين احملرتم 

أدلى السيدات والسادة املستشارين في إطار النقاش العام بجملة من 

القيم والغني  بالعرض  التي عبروا من خاللها عن إشادتهم  اآلراء واملالحظات 

باملعطيات واملؤشرات الذي تقدمت به السيدة الوزيرة أمام اللجنة، ونوهوا  

عيات السلبية  باملجهودات التي يقوم بها القطاع من أجل التخفيف من التدا

أطر   تلعبه  الذي  وبالدور  املحققة،  وباملكتسبات  كورونا  خلفتها جائحة  التي 

من   لها  التابعة  املؤسسات  وبأطر  ومحليا،  جهويا  مركزيا  الرقي  أالوزارة  جل 

 وتأهيل قطاع التعمير واإلسكان.

عف امليزانية واالعتمادات املرصودة للقطاع ضوأجمعت التدخالت على  

مع حجم االنتظارات والتحديات واملخططات املسطرة مقارنة وعدم تناسبها  
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هذا  أبقطاعات   واعتبرت  الواقع،  أرض  على  ترجمتها  دون  يحول  مما  خرى، 

على   يجب  التي  اإلكراهات  ومراكمة  الخصاص،  تعميق  إلى  سبيل  التراجع 

 الوزارة مواجهتها في السنوات املقبلة. 

ملعتمدة من طرف الوزارة،  كما أشاد السادة املتدخلين بمقاربة النوع ا

يتحملن  اللواتي  النساء  به  تقوم  الذي  باملجهود  الوقت  نفس  في  منوهين 

املسؤولية على كافة الوجهات، مطالبين بتحفيزهم وتشجيعهم على االستمرار  

 في نفس النهج. 

رسوم  من  االقتصادي  السكن  إعفاء  بقرار  التدخالت  ونوهت 

ال التسجيل على  تتجاوز قيمتها  التسجيل، وتخفيض رسوم  التي ال  عقارات 

، 2020القانون املالي التعديلي لسنة    فيجاء  كما    %  50مليون درهم بنسبة  

 ساهم في إنعاش سوق العقار. سي ذا ما وه

وتوقف أحد السادة املستشارين عند مساهمة قطاع البناء واالستثمار  

إلى   الناتج  من   % 14العقاري في االقتصاد الوطني، حيث تصل هذه النسبة 

من التمويالت   % 30املحلي، ويوفر أزيد من مليون فرصة عمل ويجذب حوالي  

التي تعيشها بالدنا على غرار ةاملصرفي ، مؤكدا أن تداعيات األزمة الصحية 

غالبية دول العالم جاءت لتعمق من مشاكل القطاع الذي يواجه ركودا منذ  

ا وارتفاع  الشرائية  القدرة  تراجع  في ظل  نتج عنه  بضع سنوات  ألسعار، مما 

في فرص العمل   ا ض انخفا من االوراش عن العمل، وشهد القطاع   % 90توقف  

 .ألف وظيفة 170بنحو 

وبالنظر للدور املحوري الذي تلعبه مقاوالت البناء واإلنعاش العقاري  

ومهنيي القطاع في النسيج االقتصادي الوطني، وبالنظر إلى الظرفية الصعبة 

عداد خطة إلقالع إلعقار، تمت املطالبة بمواكبة املهنيين و التي يعيشها قطاع ا
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وتسهيل الولوج لبرامج الدعم    ها القطاع عند انتهاء هذه األزمة، واحتواء آثار 

التداعيات، ووضع مخططات بمشاركة ومساهمة   للتخفيف من وطأة هذه 

 جل الفاعلين تراعي الواقع العمراني والتحوالت التي يعرفها القطاع. 

بالتشاور وتوقف   املتعلقة  املشاكل  عند  املتدخلين  السادة  أحد 

يعتبر  الذي  الخاص  القطاع  مع  وخصوصا  املخططات  وضع  في  واملشاركة 

شريكا استراتيجيا للدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية في عملية 

  التنمية االقتصادية واالجتماعية.

عند مشكل تأخر إخراج    التدخالت  توبخصوص قطاع التعمير، توقف

وثائق ومخططات التعمير، وكذا التصاميم املديرية وتصاميم التهيئة في عدد  

من املدن كطنجة، وتم استحضار املدد الطويلة التي تستغرقها مراجعة هذه  

الوثائق التي تتطلب دراسة علمية وفق برنامج زمني محدد، مما يؤثر على تطور  

و  التيالقطاع  باب  مقاربة  فتح  وفق  العملية  هذه  بتسريع  مطالبين  العبات، 

القطاع تجمع  استباقية  تشاورية  الترابية  ات  تشاركية  والجماعات  املتدخلة 

في إعداد   الليونة والتبسيط  في امليدان، مع مراعات  وكل الفعاليات العاملة 

الوثائق، والتأكيد على تحسين تصاميم التهيئة تماشيا مع التقطيعات الترابية  

تمت  ا كما  بالدنا،  تعرفها  التي  والبشرية  االجتماعية  والتحوالت  لجديدة 

قانوني   إطار  واعتماد  املجال  في  املتدخلين  تعدد  من  الحد  بضرورة  املطالبة 

 واحد وشامل لكل القوانين املؤطرة للقطاع. 

املستشار  السادة  سجل  اعتماد  و كما  من  يعاني  القطاع  أن  ن 

نفس بقاء  مع  متكررة  من   استراتيجيات  التمكن  دون  املطروحة  االشكاالت 

القضاء عليها بشكل نهائي، وتم التأكيد على أن خيار رقمنة اإلدارة سيحفز 
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على اعتماد الشفافية في املساطر اإلدارية والرفع من حكامة القطاع قصد  

 القضاء على املشاكل املتراكمة، وتم اقتراح:

وتضاؤل   • العقار  ندرة  إلشكالية  للدولة التصدي  العقاري  االحتياطي 

والجماعات الترابية باعتماد آليات جديدة مثل حق األولوية وسياسة  

االحتياطات العقارية كمخارج للتخفيف من حدة املضاربات العقارية 

 وخلق التوازن في السوق العقارية؛ 

تبتغي محاربة ظاهرة  • العقار  في ميدان تضريب  وضع سياسة واضحة 

 ع االستثمار الخاص؛ تجميد األراض ي لتشجي

اعتبار التحكم في العقار من مدخالت التخطيط العمراني السليم عبر  •

 إحداث الوكالة الوطنية للعقار والوكاالت العقارية الجهوية؛ 

 ؛ سياسة عقارية ذات وظيفة اقتصادية واجتماعية نهج •

إحداث هيئة تناط بها مهمة التنسيق والتكامل بين استراتيجيات تدخل   •

في   الخاص  القطاع  ممثلي  مع  بشراكة  الوزارية  القطاعات  مختلف 

توجيهات  بين  واالنسجام  التناغم  لضمان  العمراني  التخطيط  ميدان 

التخطيط العمراني في عالقتها بأهداف التخطيط االقتصادي وإعداد  

 التراب الوطني؛ 

والفاعلين  • املؤسسات  تأطير  أجل  من  القطاع  داخل  الحكامة  تعزيز 

واملنتوجات  واملتدخل للبرامج  النجاح  أسس  توفر  تنظيمية  بقواعد  ين 

وتنفتح على  القطاع الخاص،  املنافسة مع  املقترحة، وتضبط  والعروض 

 جل أقاليم اململكة؛ 

 ؛ اصالح منظومة التخطيط الترابي •
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 مراجعة وتطوير التشريع العقاري.   •

 ومن جهة أخرى تطرق أحد املتدخلين إلى بعض التجاوزات التي يعرفها

واملتفق   املحددة  بااللتزامات  املقاوالت  بعض  وفاء  عدم  قبيل  من  القطاع، 

عليها، مطالبا بتقييم الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا أن بعض الشركات  

"الف بيع  في  متخصصة  على  واتيرأصبحت  يضيع  الذي  الش يء  للمقاوالت   "

طرق   عن  أو  الضريب  التهرب  طريق  عن  سواء  مهمة  أموال  الدولة  خزينة 

املواطنة   قاوالتما يجعل بعض امل ماسترجاع أموال عن استثمارات وهمية،  

 تشتكي من عدم تكافؤ الفرص. 

كبيراو       نقاشا  الحضرية  الوكاالت  من    ،عرفت  املستشارين  السادة  أشاد 

تضطلع به لبلورة مهامها، مقترحين مدها بكافة  الذي     ساس يه بالدور األ خالل

الوسائل الضرورية املادية والبشرية من أجل القيام بهذه األدوار على أحسن 

وجه، وتوضيح اختصاصاتها تفاديا لكل تداخل بينها وبين مؤسسات أخرى، 

اال و  املشاريع  وخاصة  امللفات  مع  التعامل  في  الليونة  سبل  ستثمارية، نهج 

تفاديا ألي تداخل بينها وبين بعض املؤسسات األخرى،    وتوضيح اختصاصاتها 

الذي عمر  و   ذه الوكاالتمع تأكيدهم على ضرورة مراجعة القانون املحدث له

حداث وكاالت قروية اسوة بالوكاالت الحضرية،  إ سنة، وكذا    30ما يزيد عن  

ا واصدار  االهتمام  كل  البشري  العنصر  إيالء  الخاص  مع  األساس ي  لنظام 

لتحسين وضعيتهم املادية واالجتماعية، مع نهج سبل االستحقاق    ها بموظفي

تكافؤ   بمبدأ  تمس  التي  التجاوزات  بعض  بذل  املسؤولية  تقلد  في  والكفاءة 

 الفرص. 

به تزخر  الذي  الوطني  املوروث  أهمية  إلى  اململكة،   مدن   وبالنظر 

اململكة،  بها  تزخر  التي  العتيقة  واألحياء  والقصبات  القصور  في  واملتمثل 



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 183 

طالبت التدخالت بترميمها وتأهيلها طبقا للمعايير التي تحترم شروط السالمة  

مع  االندثار،  من  املتميز  واملعماري  الحضاري  املوروث  هذا  على  والحفاظ 

القص داخل  الحياة  نمط  على  الحفاظ  على  واحترام  العمل  والقصور،  بات 

التقليدية  املحلية  املواد  على  االعتماد  مع  التشييد،  في  الهندس ي  الشكل 

البيئية في هذه املناطق، ملا تمثله و واحترام الخصوصيات الثقافية واملعمارية  

 من ثروة سياحية وموروث إنساني. 

  وأشارت التدخالت إلى األهمية التي تضطلع بها الوزارة للرفع من مستوى 

والعمراني   الثقافي  املوروث  على  الحفاظ  أجل  من  والعمل  املجالية  التنمية 

للسقوط اآليلة  والدور  الالئق  غير  السكن  على  للقضاء  وإعادة والتدخل   ،

 تأهيل األحياء العشوائية املنتشرة باملدن. 

هذا، وتطرق السيدات والسادة املستشارين فيما يخص برنامج محاربة 

وال الالئق  غير  بدون  السكن  باملدن  املتعلق  الوطني  البرنامج  إلى  عشوائي، 

صفيح، حيث تم التأكيد على استفحال وانتشار الظاهرة رغم املجهودات التي  

ومعمقا   دقيقا  تشخيصا  الوضع  تشخيص  يستدعي  الذي  األمر  بذلت، 

سباب الحقيقة لهذه املعضلة، حيث أن الهجرة من القرى إلى  للوقوف على األ 

وأضاف    سباب الرئيسية التي تؤدي إلى تنامي دور الصفيح،املدن تعد أهم األ 

عدم القضاء و ضعف التدخل في محيط املدن  املستشارين إلى  السادة  أحد  

القانوني  غير  السكن  ملفات  بعض  تسوية  في  والتأخر  الصفيح  دور    على 

في البناء العشوائي  ساهمت  مستفسرين حول مدى تحقق األهداف  ،  تكاثر 

 نجاعة املقاربة املعتمدة للتدخل في هذا املجال.  املسطرة، وكذا حول 
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تم اقتراح استئصال أسبابها في إطار تشاركي إليقاف في نفس الصدد، و

القروية،  التنمية  لدعم  ناجعة  استراتيجية  باعتماد  القروية  الهجرة  نزيف 

املجالية واالجتماعية بالوسط القروي والجبلي، والعدالة  والحد من الفوارق  

وتشديد املراقبة وتنويع املنتوجات السكنية والعرض السكني وتوفير سكن 

الئق لكل شرائح املجتمع، وفي نفس اإلطار تمت املطالبة بمحاربة كل أشكال 

الفساد والتالعبات التي تحول دون بلوغ أهداف البرنامج، وتم التساؤل حول  

 نجاعة السياسة الحكومية على أرض الواقع.

بالعالم القروي والبوادي، تم التأكيد على ضرورة  وبخصوص السكن  

إيالئها العناية الكافية وفق رؤية استراتيجية وحكامة جيدة، من خالل دعم 

تناسب مع طبيعية  تاملشاريع السكنية واإلسراع في إيجاد حلول عملية يراعي و 

كل منطقة، وتسهيل مسطرة الحصول على رخص البناء بتنسيق  وخصوصية  

الترابية، وتيسير شروط إنجاز مشاريع سكنية بالعالم القروي،   مع الجماعات

مع العمل إلى جانب كل الفاعلين من أجل ضمان سبل العيش الكريم ملواطني 

املدن،  الهامشية بضواحي  وانتشار األحياء  الهجرة  املناطق، والحد من  هذه 

ت  وتراكم أحزمة الفقر، ما ينعكس على الخدمات املقدمة من طرف الجماعا 

 . الترابية

أبرز أحد   باالنهيار،  املهدد  في مجال السكن  الوزارة  وبخصوص تدخل 

السادة املستشارين ضرورة إيجاد صيغ بديلة أكثر نجاعة للرفع من وتيرة هذا  

لحياة  وتهديد  خطورة  من  السكن  من  النوع  هذا  يشكله  ملا  نظرا  البرنامج، 

دي وقوع كوارث أخرى، املواطنين، وطالب بتدخل الدولة بشكل استباقي لتفا 

طبقا هذه  بترميم   واألثرية  العتيقة  باملدن  املتواجدة  للسقوط  اآليلة  الدور 
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الحضاري   موروثنا  على  الحفاظ  مع  السالمة  شروط  تحترم  التي  للمعايير 

 واملعماري املتميز. 

اثارة مجموعة من الصعوبات التي تحول دون تطبيق مقتضيات    توتم

التعمير والبناء وعلى  املتعلق    66.12القانون رقم   في مجال  بزجر املخالفات 

رأسها عدم إقرار املراسيم التطبيقية املرتبطة به، وعدم وضوحها مما يفتح  

املنظم وغير املرخص،  البناء غير  تراجع  تم تسجيل عدم  التأويل، كما   باب 

القوانين و  إصدار  مستوى  على  الحاصل  التراكم  إلى  املتدخلين  بعض  أشار 

وا والسكنى، واملراسيم  التعمير  مجال  وتقنن  تأطر  التي  الوزارية  لدوريات 

والتأخر على مستوى تنزيل خصوص فيما يتعلق بتنزيل قانون تسوية وضعية  

 . ةالبنايات غير املحترمة للمعايير القانون

وأبرز أحد املتدخلين املجهودات الكبرى التي تقوم بها الوزارة من خالل 

املخ  البرامج  من  مجموعة  هذا  ل تلفة  تنزيل  في  الحكومية  السياسة  تنفيذ 

القطاع الذي يعتبر من بين القطاعات األفقية التي يلتقي فيها عمل فاعلين 

حكوميين متعددين، إال أنه سجل بعض النواقص التي اعتبرها تشكل نقطة 

ضعف في عمل الوزارة حيث أشملها في تعدد وتضخم الدراسات واللقاءات 

  .ة الواقع العمليالتي تظل معزولة عن مواكب

لكافة  بالنسبة  للسكن  الولوج  مقاربة  تطوير  بضرورة  املطالبة  وتمت 

سكن   وتوفير  السكني،  العرض  وتنويع  ومتطلبات  املواطنين،  رغبات  يراعي 

توفير ا العقاريين من أجل  املنعشين  املراقبة على  الوسطى، وتشديد  لطبقة 

  سب كل منتوج سكني، واملعايير املحددة حوفق الشروط  سكن بجودة عالية  

زجر كل متدخل تراجع أو أخل بالتزاماته تجاه لوتم اقتراح التفكير في آليات  

 املشاريع والبرامج املسطرة واملتفق عليها، 
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إلى   االجتماعي  السكن  إطار  في  املستشارين  والسادة  السيدات  وأشار 

البنية   ضعف  حيث  من  السكنية  املشاريع  بعض  تعرفها  التي  اإلكراهات 

املنتوج، التح هذا  على  اإلقبال  تراجع  إلى  أدى  مما  اإلدارية،  واملرافق  تية 

العرض   وتنويع  توفير  مع  القطاع  يعرفها  التي  املضاربة  بمحاربة  وطالبت 

واآلجال   السالمة  وشروط  البناء  في  الجودة  تراعي  مناسبة  بأثمنة  السكني 

بحكم قلة  املحددة لتسليم الشقق، مع التفكير في التوسع العمراني عموديا  

ولوج  لتسهيل  الذاتي  البناء  تحفيز  وكذا  املدن،  بعض  في  العقاري  الوعاء 

الطبقة املتوسطة للعقار، واستفسر أحد املتدخلين عن األسباب الحقيقية  

الكامنة وراء عدم نجاح برنامج السكن املوجه لهذه الطبقة والحلول والصيغ 

اقتراح   وتم  بها،  يليق  سكن  لتوفير  والجمعيات تاملقترحة  التعاونيات  حفيز 

امليدان في  املشتغلة  للخواص،    السكنية  املمنوحة  التسهيالت  من  وتمكينها 

مراجعة منظومة الدعم من خالل توجيهه مباشرة إلى املواطن وفق اختياراته  و 

 بدل املرور عبر وساطة املنعشين العقاريين.

وانع قلة  إلى  املستشارين  السادة  أحد  تطرق  أخرى،  جهة  دام  ومن 

املناطق الخضراء واملناطق البيئية في املدن وفي تصاميم التهيئة، مؤكدا على  

ضرورة االعتناء باملجال البيئي في إحداث املدن الجديدة واحترامه، حيث في  

الغالب يتم تحويل املناطق الخضراء والحدائق العمومية إلى عمارات وهذا ما  

 يؤثر على البيئة وعلى جمالية املدن.

القطاعي   إلى محضر الحوار االجتماعي  املوقع مع  وأشار أحد املتدخلين 

نقط مع احدى املركزيات النقابية، متسائال حول    10الذي يضم تقريبا  الوزارة و 

االتفاق هذا  تفعيل  قصد  بها  القيام  الوزارة  تعتزم  التي  بين    ،اإلجراءات  ومن 

اج مشروع قانون رقم النقاط التي استأثرت باهتمام السادة املستشارين إخر 
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يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة االعمال االجتماعية للسكنى وسياسة    13.16

عليه واملصادقة  مناقشته  بمسطرة  التسريع  طريق  عن  الوجود  إلى    ، املدينة 

الخدمات   من  جديد  جيل  وخلق  أهدافها،  لتحقيق  اإلمكانيات  كل  ومنحها 

 . هذا القطاع االجتماعية ترقى إلى تطلعات شغيلة

ب               املطالبة  تمت  االجتماعي  بالجانب  جسوارتباطا  التعاون و ربط  مع   ر 

االجتماعين،   املوظفين   للتغلب الفاعلين  بمستوى  والرقي  االختالالت  كل  على 

مطالبهم   مع  إيجابية  بكل  والتجاوب  واالكراهات،  املشاكل  حل  على  والعمل 

 . املشروعة

القطاع،   هذا  تواجه  التي  واإلكراهات  الصعوبات  بعض  عدد  ورغم 

توفير  املبذولة    الكبيرةجهودات  املاملتدخلين   مجال  في  األخيرة  السنوات  في 

الالئق والقضاء على البناء العشوائي، وتأهيل املدن العتيقة، وتأهيل السكن  

الدور اآليلة للسقوط والقصبات والقصور، واملحافظة على املباني العتيقة  

من تسهيل   تبشراكة مع وزارة الثقافة، إلى جانب إحداث بوابة إلكترونية مكن

 تعامل املرتفقين مع الوزارة.

 السيد الرئيس احملرتم،

 ن، و يدات والسادة الوزراء احملرتم الس

 ن، والسيدات والسادة املستشارون احملرتم 

للسيدات   القيمة  باملداخالت  أشادت  الوزيرة  السيدة  بداية جواب  في 

والسادة املستشارين، والتي تدل على وعيهم األكيد بمختلف التحديات التي 

املدينة  قطاع  عرفها  ي وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  اعداد 
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والنابعة من غيرتهم ورغبتهم في الدفع بعملية تطوير القطاع وتنويع العرض 

للمجاالت  املستدام  والتدبير  املجالي  االستراتيجي  التخطيط  ودعم  السكني 

     الترابية.

واملؤشرات وأكدت على أن غايتها من وراء تقديم عرض مفصل وباألرقام  

و  الوزارة،  عمل  منجزات  إبراز  ا فاحول  في  يتمثل  املقبلة  السنة  في  عملها  ق 

في   استراتيجيا  شريكا  تعد  التي  األخرى  القطاعات  جانب  إلى  الوزارة  مجهود 

ة في مجال التعمير والسكنى وفق يتنزيل البرامج واملشاريع والسياسة الحكوم

ارة تتجسد في تبني نموذجا متجدد ، كما اضافت أن التزامات الوز رؤية متكاملة

الحضرية   للسياسات  متجددة  مقاربة  واعتماد  التراب  اعداد  لسياسة 

 الوطنية. 

بها    تطرقتو  تمر  التي  الصعبة  واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية  إلى 

على أن هذا القطاع من بين القطاعات التي يجب أن تتدخل   ةبالدنا، مشدد

قتصادي استجابتا لتوجيهات صاحب الجاللة بكل فعالية لتحقيق االقالع اال

 امللك محمد السادس نصره هللا. 

االجتماعية  القطاعات  بين  من  يعد  القطاع  هذا  أن  على  أكدت  كما 

حيث املهمة،  جانب   يوفر  واالقتصادية  إلى  شغل،  منصب  مليون  من  أزيد 

من الناتج الداخلي، األمر  % 14مساهمته في خلق الثروة بتحقيق ما يقارب  

الذي يتطلب االهتمام به أكثر ليلعب دوره في امتصاص البطالة وتوفير فرص  

 الشغل. 
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وأشادت السيدة الوزيرة بعمل األطر واملوظفين التابعين للوزارة الذين لم  

الجائحة،  العمل    عنيتوقفون   ظروف  علىرغم  عملوا  العمل   كما  تطوير 

من عملها يتم عن طريق تقديم الخدمات عبر  % 75الالمادي للوزارة، ما جعل  

البوابة االلكترونية، كما أبرزت أن هذا العمل املتواصل جعل القطاع يتعافى  

ثار الجائحة، حيث سجل مؤشر انتاج االسمنت  آبشكل جيد وتدريجيا من  

، في حين تحسن مؤشر العمليات في املحافظة العقارية ب  % 2.5ن ب  تحس

 في املائة.  45 نسبة، كما عرف مؤشر اإلقبال على القروض زيادة ب% 2,5

االكراهات   كافة  على  التغلب  أجل  من  تعمل  الوزارة  أن  على  وشددت 

للمنتوج و وإعادة الثقة في القطاع بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة للمستهلكين  

لسكني وبالنسبة للمرتفقين الذين يتعاملون مع الوزارة وأضافت أن تحسين ا

البرامج  على  اإلقبال  مستوى  بتحسين  كفيلة  للمواطنين  الشرائية  القدرة 

املقدمة، مبرزة أن الوزارة تشتغل بشكل أفقي وبتنسيق مع جميع الشركاء من 

و القطاعات  ال و الجماعات  الحكومية  جتمع املو   عموميةالؤسسات  امل ترابية 

خاص للرقي بالقطاع وتطويره في إطار التلقائية السياسات  القطاع  الدني، و امل

 العمومية. 

الحكومة   أعلنت عنها  التي  االمتيازات  الشركات من  أن استفادة  وأكدت 

إلنعاش االقتصاد الوطني مثل ضمان أكسجين جعلها تسترجع حيويتها، مما 

أدى إلى استرجاع مناصب الشغل التي تم فقدانها نتيجة آثار جائحة كورونا، 

 ا. من املناصب التي تم فقدانه % 50حيث تم تسجيل استرجاع أزيد من 
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فإنها   سلبية  آثار  للجائحة  كان  ما  بقدر  أنه  الوزيرة  السيدة  وأفادت 

الوقوف    ساهمت بينها في  من  البرامج،  من  مجموعة  في  الخلل  مكامن  على 

التعمير ومخططات التهيئة مما يجعلها محفزة لالستثمار عن طريق التدخل  

 . بشكل استباقي والبحث عن الحلول الناجعة للتغلب على كل االكراهات

وأوضحت أن السبيل الوحيد ملواجهة االكراهات والتحديات خصوصا مع 

بعض   حكامة  نحو  التوجه  يبقى  الجائحة  بسبب  القطاع  ميزانية  تقليص 

دمج كافة الفاعلين في رؤية موحدة، تشمل ك  بطرق حديثةالبرامج، واالشتغال  

ط فيها التي تتخباالختالالت  على أن بعض    ومؤكدةكافة املجاالت دون تجزئها،  

أن    مضيفةاملدن في مجال التعمير واإلسكان يكون مصدرها الهجرة القروية،  

الوزارة تتوفر على رؤية استباقية للتدخل في العالم القروي من أجل القضاء  

يراعي  والذي  الالئق  السكن  توفير  قصد  واالختالالت،  االكراهات  على 

قصد الحد  إلى جانب توفير فرص الشغل    ىخصوصية كل منطقة على حد

 الفاعلينمن الهجرة القروية، مشددة على أن هذا املجهود يتطلب تدخل كافة  

 والقطاع الخاص.  والجماعات الترابيةة الحكومي والقطاعات 

للعالم   الوزارة  توليه  الذي  الكبير  االهتمام  سجلت  السياق،  نفس  وفي 

ال العمومية  السياسات  في  أولوية  وتجعلها  القروية  والتنمية  خاصة  القروي 

أهمية  إيالء  على ضرورة  مؤكدة  واإلسكان،  والتعمير  الوطني  التراب  بإعداد 

ها تلتأطير التعمير في العالم القروي أثناء إعداد املخططات وتسريع وثيرة تغطي

بوثائق التعمير، وكذا مواصلة الجهود لتعميم تغطية الجماعات الترابية ذات  
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ومواكبتها  التعمير  بوثائق  القروية  الوطني   الصبغة  البرنامج  وتفعيل  تقنيا، 

مراكز الصاعدة وتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، من أجل تقليص لل

خصوصيا  يراعي  العالم  بهذا  خاص  سكن  برنامج  وبلورة  السكني    ته العجز 

 تنمية املستدامة. الواملساهمة في  للحد من الهجرة نحو املدن

القيا تم  التي  الدراسات  أهمية  بها، حيث ستمكن من كما أكدت على  م 

الساكنة متطلبات  والعروض  لبدقة    والخصاص  تحديد  املنتوجات  توفير 

 راعي قدرتها الشرائية. طلوبة تاملاملتنوعة 

تحسين مستوى  في  قد ساهمة  القائمة رغم ضعفها  البرامج  أن  وأبرزت 

عيش مجموعة من األسر، كما أكدت على ضرورة التدخل من أجل القضاء 

ر كالبناء العشوائي ودور الصفيح، وأشارت إلى أن الوزارة على بعض الظواه

تشدد على ضرورة توفير سكن بجودة عالية يراعي سالمة املواطنين، وذلك 

من خالل مراقبة املنعشين العقارين وتشجيع االستثمار في املجال عن طريق 

تسريع دراسة ملفات الترخيص واعتماد خدمات الكترونية مبتكرة وفعالة،  

في    ووفق مندمجة  وطنية  واستراتيجية  الترابي،  للتخطيط  حديثة  منظومة 

 مجال السكن. 

للطبقة  والئق  مناسب    يسكنمنتوج  كما أكدت أن الوزارة منكبة على توفير  

الفئةاملتوسطة،   هذه  لحاجيات  الحياة و   يستجيب  من  مستوى  لها  يضمن 

 . كريمةال



 2021تقرير حول مشاريع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  –جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والبنيات األساسية -جملس املستشارين-الربملان
  

 192 

املعماري ورد   باملوروث  العناية  للقصور والقصبات، وفي سياق  االعتبار 

املدن   من  مجموعة  ترميم  أشغال  إلنجاز  املسطر  البرنامج  عند  توقفت 

، م التهيئة ورد االعتبار لهذه املدن    برزةالعتيقة والقصور، وإعداد تصاميم 

مدينة تم تأهيلها، كما أشارت إلى التعاقد  ثالثين  على أن ثمانية مدن من أصل  

ال وزارة  مع  توقيعه  تم  كل  الذي  خصوصية  على  الحفاظ  أجل  من  داخلية 

 16تأهيل  تم كما مدينة، واملحافظة على الخصوصيات الثقافية واملعمارية، 

القصور والقصبات  قصر لهذه  املستدام  التثمين  الوطني  البرنامج  إطار  ، في 

وإعادة الحياة لها من خالل إعادة إعمارها واملساهمة في تمويل وتتبع املشاريع 

ل، مشددة على أن هدف التدخل في القصور والقصبات ال يقف  املدرة للدخ

 عن إعادة تأهيلها بل يتعداه إلى إدماجها في التنمية املحلية. 

العقارية،  املحافظة  إشراف  تحت  عقارية  سياسة  بلورة  إلى  وأشارت 

من خالل توفير وعاء عقاري يتناسب مع    وراش الكبرى والعمل على انجاح األ 

 ة مناسب. هذه البرامج وبأثمن

السيدة الوزيرة على أن برنامج تهيئة مدينة طنجة في طور االنتهاء   توأكد

دراسته،   التهيئة، و من  تصميم  صدور  تأخر  عن  مسؤولة  غير  الوزارة  أن 

وأفادت أن األولوية تتمثل في تغطية مجموع التراب الوطني بوثائق التعمير، في 

املساطر املنصوص عليها قانونيا،  إطار تشاوري مع مختلف املكونات، وفق  

، وستعمل  عليها   مضيفة أن الوزارة واعية بإشكالية تأخر إصدارها واملصادقة
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على املصادقة  وثيرة  تسريع  الكبرى   على  باملدن  الخاصة  التهيئة  تصاميم  كل 

 ومعالجة هذا االختالل.

وفيما يتعلق بالحكامة الجيدة، أكدت أن الوزارة تعمل على استرجاع ثقة 

اإلدارة  وتحديث  الحكامة  تطوير  خالل  من  االقتصادي  والفاعل  املواطن 

وتقوية نجاعة التدبير العمومي وتقليص الفوارق املجالية، ومن خالل عزمها 

على محاربة كل مظاهر الفساد واالختالالت، وزجر كل املخالفات التي تعيق  

التحلي  القطاع  موظفي  على  يفرض  مما  الحيوي،  القطاع  هذا    تطور 

 بالشفافية والنزاهة واملثالية. 

الختام االتفاق  وفي  كتابية   مع  تم  أجوبة  إرسال  على  الوزيرة    السيدة 

 لتنوير السيدات والسادة املستشارين. تفصيلية
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وزيرة إعداد    ة العرض التقدميي للسيد
 الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان 

وسياسة املدينة     
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ق : ـ حـلـامل  

السيدات  أوراق إثبات حضور   

السادة املستشارين و  
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 ول: االجتماع األ 
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