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  168رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2018 یولیو 3(هـ 1439 شوال 19 ثال�ءال : التارخي
  .�لرئ�س ثالث، اخللیفة ال محید �وسكوس املس�شار الس�ید: الرئاسة
اخلامسة �ق�قة او  ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال ومثان دقائقتان ساع : التوق�ت

  .بعد الزوالأ�ربعني و 
  .هیةأ�س�ئ� الشف  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسة
  . �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  ،السادة املس�شارون احملرتمون
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� الس�یدات 
  . والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
ا�لس �ىل ما �د من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع

  .وٕا�ال�ت، تفضل الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
ٔ��رب ا�لس �ىل ٔ�ن رئاسة ا�لس توصلت مبراس� من الوز�ر امللكف 

ين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة، یلمتس من ٕ��داد الرتاب الوط
�اللها ت�ٔ�ري أ�س�ئ� املو�ة لوزارته ٕاىل ما بعد أ�س�ئ� املو�ة لقطاع 
التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء اللزتام الس�ید الوز�ر حبضور �لسة 

  .�رشیعیة مب�لس النواب
ملقاوالت  كام توصلت الرئاسة مبراس� من رئ�س فریق �حتاد العام

املغرب خيرب من �اللها ا�لس املوقر بطلب الفریق ت�ٔج�ل السؤال املو�ه 
لقطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��ك، حول ٕا�داد وٕاصدار النصوص 

املتعلق بنقل املواد اخلطرة �رب الطرق ٕاىل  30.05التطبیق�ة �لقانون رمق 
  . �لسة الحقة

 3ئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الر 
  : ، فه�ي اكلتايل2018یولیوز 

  ٔ�س�ئ�؛  9: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤ�؛  23: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .جوا� 22: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

�ه لك�ابة ا�و� �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين املو 
  �ى وز�ر التجهزي 

والنقل وا�لو��س��ك واملاء، امللكفة �ملاء، حول ٔ�زمة املاء �لعدید من 
القرى، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :ارك الس�باعيم�املس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  و� احملرتمة،الس�یدة اكتبة ا�
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعرف ٔ�قالمي اجلنوب الرشيق ٕاشاكلیة نذرة املاء، خصوصا يف فصل 
  .الصیف ا�ي یزتاید ف�ه �ح�یاج وإالق�ال �ىل هذه املادة احلیویة

بناء �لیه، �سائلمك الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، ما يه اخلطوط 
  ملائیة الهادفة ٕاىل حتسني الفرشة املائیة ب�ٔقالمي اململكة؟العریضة لس�یاس�تمك ا

ما يه التدابري احلكوم�ة ا�ٓنیة املت�ذة ملوا�ة ٔ�زمة املاء اليت تعرفها 
  ٔ�قالمي املغرب الرشيق؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

الیدري ٔ�ف�الل اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  الس�یدة رشفات
  :واملاء ملكفة �ملاء وا�لو��س��ك

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار

�لفعل تعترب بعض أ�قالمي د�ل اجلنوب الرشيق من ٔ�قالمي ا�يل فهيا 
اجلفاف، جفاف ذو طابع ب��وي وهیلكي، نظرا �لطابع املنا� ؤ�یضا 

دیة املوارد وضعف ال�ساقطات املطریة، ولكن احلكومة اس�مثرت حملدو 
الك�ري يف جمال الب��ات التحتیة املائیة، یعين م�ذ القدمي حبال �یف كتوفر 
مجیع أ�قالمي �ىل م�ش�ٓت مائیة كربى، وفهيا م�ش�ٓت ٔ�خرى ا�يل يه يف 

اكم�، هاذ أ�قالمي  د�ل ٔ�هنا تعزز قدرة التخز�ن طور إالجناز، ومن ش�ٔهنا
  .من ٔ��ل ت�ٔمني �اج�اهتا من املاء
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بقى املشلك ا�يل اكن ف�ه ٔ�زمة �لفعل يه ٕاقلمي زا�ورة، امحلد � ا�ٓن 
جتاوزهنا �شلك لكي، انطالقا من العدید من التدابري اليت مت التفعیل د�لها، 
ف� خيص تعممي الزتوید عن طریق تعمیق �س�تكشافات املائیة اجلوف�ة ٔ�و 

  .سد ٔ�كدز�ش�ٓت املائیة و�ىل و�ه اخلصوص طریق امل 
ر، ذاملعیبقى لنا فقط ا�ٓن خصاص ا�يل هو بني �ىل مس�توى حوض 

ب، ٕاىل �ٓخره، ا�يل مازال فهيا اضطرا�ت د�ل �زوید قو نال ، اصیٔ�نیف، ح 
املاء الصاحل �لرشب، ولكن املشاریع ا�يل من ش�ٔهنا ٔ�هنا تقدم ٕا�ابة �ذریة د 

، ا�يل �راج د�ل تود�ةور إالجناز، و�ىل رٔ�سها هاذ املشلك يه ا�ٓن يف ط
�س�بة إالجناز ف�ه م�قدمة �دا، وغميكن �ش حيل مشلك املاء الصاحل 

�ىل و�ه اخلصوص  رذعی�لرشب بصفة �ذریة د�ل ٕاقلمي تنغري وحوض امل 
  .ا�يل �یعرف وا�د اخلصاص �اد يف املاء الصاحل �لرشب

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك يف ٕاطار التعق�ب

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . ك�شكرك الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك
�لرمغ من ا�هودات اليت تقوم هبا احلكومة لتعممي املاء الصاحل �لرشب 

ناطق القرویة ٕاال ٔ�هنا ظاهرة إالنقطا�ات املتكررة، والبحث عن املاء �ىل امل 
يف فصل الصیف یدفع املواطنني ٕاىل اخلروج يف مسريات اح��اج�ة، وهذه 

  .يه ا�يل ذا�رت �لهيا الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة
ف� خيص املناطق �د صعبة فهيا �ش جتلب املیاه، وا�يل اح�ا كنعرفو 

بارة ا�يل كتقوموا هبا �ىل الصعید الوطين، �ري هو اك�ن وا�د ا�هودات اجل 
احلیف يف حق بعض املناطق وا�يل يه يف احلق�قة، ا�يل يه عندها سدود 
وعندها موارد مائیة ولكن ما �یوصلهشاي املاء الصاحل �لرشب، ا�يل 

  .ك�س�تفدوا مهنا مدن ٔ�خرى ا�يل يه بعیدة �لهيا
كنعرفو ا�هودات د�لمك واملسرية د�لمك ولهذا الس�یدة الوز�رة، اح�ا 

ا�يل �ادیني هبا، وكزنیدو نطلبو لمك التوف�ق يف املسرية د�لمك ٕالیصال مجیع 
ا�واو�ر والقرى �ملناطق واملدارش ا�يل يه مازال ما وصلهتاش هاذ املادة 
احلیویة، �اصة و�یف ما دوینا �ىل أ�قالمي يف اجلنوب الرشيق، �اصنا 

 �ىل أ�قالمي د�لنا اجلنوبیة و�اصة مدینة ا�ا�� ا�يل �يق ا�ٓن ندویو حىت
الشاح�ات د�ل املاء ا�يل �یدوروا �ىل الناس �ش �زودومه �ملاء، و�یفام 
املرشوع د�لمك ا�يل ٔ�عطى �نطالقة د�لو س�ید� ف� خيص حتلیة م�اه 

إالجناز، وا�يل يه البحر بغینا نعرفو هاذ املشاریع الكربى ا�يل يه يف طور 
  .مس�تق�ال بغینمك تفرسوا �لمواطنني �ش یعرفوا فني وصلت هاذ املسائل

املیاه العادمة، كذ� الس�یدة الوز�رة، مساءلتمك عن م�ٓل �ر�مج حتلیة 

  وكذا عن �ر�مج حتلیة املیاه ا�يل انطلقت هاذي مدة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب� اللكمة ا

واملاء ملكفة  الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك
  :�ملاء

الس�ید املس�شار، نبغي نؤكد � ب�ٔنه ل�س هناك ح�ف مو�ه ٔ�ي 
م�طقة معینة وحناول ٔ�ن �كون هناك �دا� جمالیة �ىل مس�توى تعممي 

ب، ف�أ�حرى ٔ�ن �كون ح�ف مو�ه ملناطق الزتوید �ملاء الصاحل �لرش 
سدود  5/3اجلنوب الرشيق، �ري فقط فالثالث الس�نوات املق�� یعين 

اكم� تو�ت ملناطق اجلنوب الرشيق نظرا �لطابع املنا� د هاذ املناطق، 
ومن ش�ٔن هاذ السدود ٔ�هنا تعزز من القدرة التخزی��ة وغتقدم وا�د إال�ابة 

ي ال �زال �اد �یف ما قلت � يف م�طقة �ذریة ملشلك املاء ا�
  ".رذعاملی"

ا�ا��، الس�ید املس�شار، �لفعل كتوفر �ىل وا�د الفرشة مائیة �د 
�مة ويه اكف�ة �ش تغطي احلاج�ات، ولكن اح�ا �ش نؤمن احلاج�ات 
د�ل املس�تق�ل اك�ن مرشوع لت�لیة م�اه البحر بصدد ا�راسة �ىل 

ء الصاحل �لرشب، واح�ا ماش�یني فهاذ املرشوع مس�توى املك�ب الوطين �لام
  .وإالخراج د�لو يف ا�ٓ�ال الزم�یة احملددة

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

السؤال الثاين موضو�ه، السدود التلیة، اللكمة ٔ��د السادة 
  .ئ�س الفریقاملس�شار�ن من الفریق �شرتايك، تفضل الس�ید ر 

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  .زم�اليت، زماليئ املس�شار�ن احملرتمني

الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، تعرف �دة م�اطق قرویة برتاب اململكة 
  . نذرة يف املیاه

رة و�لیه ٔ�سائلمك الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، عن ٕاسرتاتیجیة الوزا
املتعلقة ب��اء و�ش��د السدود التلیة ملا لها من دور ٔ�سايس ورئ�يس يف �ل 

  هاته املعض�؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
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  .شكرا
  .تفضيل الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة

واملاء ملكفة  الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك
  :�ملاء

  الس�ید الرئ�س،
شار �لفعل ٕان اكنت هناك من ٔ�مه املضامني د�ل الس�ید املس� 

الس�یاسة الوطنیة املائیة هو تدعمي التمنیة احمللیة �رب ٕاجناز السدود التلیة 
والسدود الصغرى واملتوسطة، وا�يل اكن عندها دور �م يف �لق �منیة 
حملیة، ؤ�یضا �لق نقط املاء من ٔ��ل تطعمي الفرشاة املائیة، كنتوفرو �الیا 

 15ٕاىل  10سد صغري، بوا�د الوثرية د�ل إالجناز س�نو� ما بني  �260ىل 
  . سد لك س�نة

ولكن املشلك ا�يل كنلقاوه فهاذ امل�ش�ٓت الصغرى، ٔ�ن بضعف 
إالماك�ت ا�يل كتوفر �لهيا الوزارة وال ٔ�یضا حىت واكالت أ�حواض، من 

  الرضورة البحث عن رشاكء حملیني، �الش؟
هاذ السدود، ٔ�ن ملا مقنا بوا�د ا�راسة  �ش نضمنو ٔ�وال اس�تغالل

د�ل ال�شخیص �رب� ٔ�كرث من الثلثني د�ل هاذ السدود تعرض لٕالتالف، 
  .ٔ�نه ما اكی�ش رشیك حميل وال �س�تغل وال تصان وال حترس، ٕاىل �ٓخره

�� اكنت املقاربة من الرضورة البحث عن رشاكء حملیني، وهنا ٔ��متس 
ارون ؤ�یضا �ربمه ٕاىل رؤساء امجلا�ات �ش من السادة �خلصوص املس�ش

یعطیوا وا�د العنایة لهاذ امل�ش�ٓت، ٔ�ن ا�و� ك�س�مثر فهيا الك�ري، ولكن 
لٔ�سف كتبقى عرضة لٕالتالف و�لضیاع فالطبیعة، اح�ا ا�ٓن ماش�یني 
بوا�د الوثرية ا�يل يه وثرية �ادیة، ولكن نطمح ب�ٔن �كون لك مرشوع 

 نضمن اس�تدامة ودميومة هاذ املشاریع وهاذ هدف حميل ورشیك حميل حىت
  .امل�ش�ٓت

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك يف ٕاطار 
  .التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

السدود اليت ٔ�عطى انطالقهتا املرحوم �ال�  ٔ�عتقد �ىل ٔ�ن س�یاسة بناء
  . امل� احلسن الثاين، جعلت املغرب منوذ�ا ف� یتعلق مبس�ٔ� بناء السدود

ؤ�عتقد ٔ�یضا ٔ�ن ٕا�داث السدود التلیة یبقى �ال �جعا لفك هاذ 
املعض� ا�يل �یعاين مهنا �اصة الساكنة د�ل الوسط القروي، د�ل 

  . یةامجلا�ات الرتابیة القرو

حصیح الس�یدة الوز�رة، ذ�رمت �ملقاربة املندجمة ال�شار�یة من ٔ��ل 
صیانة ومن ٔ��ل احملافظة �ىل السدود التلیة اليت ت�ىن و�ش�ید من املال 
العام، فالفریق �شرتايك هو م�فق متام االتفاق، ومن هذا املنرب یدعو مجیع 

�یف ما اكن نوعها يف رؤساء، ال ا�الس إالقلميیة وال امجلا�ات الرتابیة 
  . �خنراط فهاذ املقاربة املندجمة ا�يل هنجهتا كتابة ا�و�

لكن، الس�یدة الوز�رة، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�قول لمك ٔ�ن م�ال يف املنطقة 
عند� فالشامل و�لضبط يف ٕاقلمي وزان، نالحظ �ىل ٔ�ن هناك بعض 

اليت الت�ٔ�ري ٔ�و ت�ٔ�ري ما یطال ٔ�و یالمس ٔ�و یصاحب بعض ا�راسات 
  ٔ�جنزهتا الوزارة، بغینا الرٔ�ي العام الوزاين یعرف �الش؟

وامجلا�ة  بیضةال امجلا�ة الرتابیة د�ل �ام ونعطیمك م�ال �ىل مس�توى 
واحلس�مية، الوزارة -تطوان- ٕاقلمي وزان �ة طن�ة" الزويم"الرتابیة د�ل 

تصة، احملرتمة تفضلت ٕ�جراء دراسة اجلدوى، الو�ئق مود�ة ٔ�مام اجلهة ا� 
اح�ا بغینا نعرفو ملاذا هناك ت�ٔ�ري یطال معلیة ٕا�الن عن الصفقة ٔ�و معلیة 
إال�الن عن اخ�یار السد؟ ٔ�ن اح�ا املهم هو �ل املشلك ا�يل كتعاين م�و 
الساكنة، �كون يف زا�ورة ٔ�و يف ا�ا��، ٔ�و يف طن�ة ٔ�و يف تطوان ما 

  . املقاربة املندجمة معهمعند�ش مشلك، امحلد � بالد� اكم�، اح�ا بغینا 
ولكن بغینا من �الل هاذ السؤال د�لنا هو �رسیع وثرية ٕاخراج 
املشاریع ا�يل دراسة اجلدوى تدارت لها، وا�يل دراسة اجلدوى ٔ�كدت 
أ�مهیة د�ل ال�ش��د ٔ�و بناء هاذ السدود التلیة، واح�ا رهن إالشارة يف 

ق الصیانة ٔ�و عن طریق ٔ�ي معل �خنراط التام يف املقاربة املندجمة عن طری
ميكن لك�ابة ا�و� ٔ�ن �س�نده �لجام�ات الرتابیة ٔ�و �لس إالقلميي ٕ�قلمي 

  . وزان
  . وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .� اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

واملاء ملكفة  الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك
  :�ملاء

�لفعل مقنا جبرد العدید من مواقع �ىل مس�توى ٕاقلمي وزان وتقامت 
دراسة اجلدوى من طرف واك� أ�حواض املائیة ا�يل كتد�ر الش�ٔن املايئ 
�ىل مس�توى إالقلمي، ولكن ما تنوقفوش فقط �ىل دراسة اجلدوى، البد 

یولوج�ة من الق�ام ��راسة التفصیلیة ودراسة موقع السد من الناح�ة اجل 
ودراسة ٔ�یضا هیدرولوج�ة �ش متك�نا �ش �كون تصممي مالمئ �لموقع د 
السد، اح�ا بصدد یعين نقومو هباذ ا�راسة التفصیلیة ا�يل �ادي �س�تغرق 

مرا�ل،  3ٔ�شهر، وری� تتجي الربجمة، یعين هناك  8ٕاىل  7ٕاىل 6وا�د 
ن مطمنئ الس�ید دراسة اجلدوى، ا�راسة التفصیلیة والربجمة وإالجناز، �

  .املس�شار
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  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

السؤال الثالث موضو�ه، اس�تفادة ٕاقلمي �و�ت من �روته املائیة، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، 

  .تفضل اليس العرسي

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  لس�یدة اكتبة ا�و�،ا
�و�ت ٕاقلمي �س�بح فوق السدود و�ل ساكنته تعاين العطش، فهل 
من �شا�ر ميكن �لس�یدة الوز�رة ٔ�ن �زفها لعطىش إالقلمي مع مومس الصیف 

  احلايل؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة � الس�یدة اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

واملاء ملكفة  و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��كالس�یدة اكتبة ا�
  :�ملاء

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید املس�شار،

د السدود كربى من ب�هنا سد�ن �بري�ن  �5لفعل ٕاقلمي �و�ت حماط ب
وهو سد ٕادر�س أ�ول وسد الو�دة العتبارهام ٔ�كرب السدود د�ل اململكة 

ه �ىل مس�توى یعين وثرية ٕاجناز املغربیة، هناك نقص جيب ٔ�ن نقر ب
املشاریع، مايش ٔ�ن ما اكی�ش املشاریع وما اكی�ش تعبئة �س��رات املالیة 
الرضوریة، �س��رات اكینة واملشاریع اكینة، ولكن هناك ت�ٔخر �ىل 
مس�توى إالجناز، وهاذ الت�ٔخر الس�ید املس�شار احملرتم كتعرفوا أ�س�باب 

الساكنة وال انعدام و�ئق ٕاثبات امللك�ة وال د�لو �ادة ما �كون تعرض 
بعض أ�ح�ان املسطرة د�ل �زع امللك�ة عند املیاه والغا�ت ولكها ك�شلك 

  . وا�د العائق �ىل تقدم املشاریع
ولكن ٔ�زف لمك �رشى ب�ٔن القریة امحلد � مت الزتوید د�لها، الرشوع يف 

�ادي تعرف ٔ�یضا  القریة�ل �س�تغالل الس�نة الفارطة وا�واو�ر ا�اورة د
الزتوید �شلك تدرجيي، اك�ن هناك ٔ�یضا الرشوع يف اس�تغالل احملطة د�ل 

الس�ید املس�شار احملرتم بين زروال وامجلا�ات أ�خرى �رب  الوردزاغ
  . النافورات العموم�ة، ولكن هاذ اليش غمييش �لتدرجي

، سد فالود ٔ�س، سهودة�ٕالضافة ٕاىل مشاریع �یلكة انطالقا من سد بو 
، مجیع ةت�سدة، سد ٕادر�س أ�ول ٔ�یضا، املنطقة د�ل لو�، سد اساه�

املناطق وا�واو�ر وامجلا�ات احملیطة ٕ�قلمي �و�ت مشمو� مبشاریع �یلكة 

ولكفة اس��ر �هظة �دا، وثرية �ش�تغال فهيا ت�ٔخر جيب ٔ�ن نقر به ؤ�ن 
ب �ىل لك هذه العراق�ل �كون هناك تضافر �ود امجلیع من ٔ��ل التغل

  . الس�ید املس�شار احملرتم
  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  الس�ید الرئ�س،

ٔ�وال البد ٔ�ن ٔ�شكر الس�یدة اكتبة ا�و� ودینام�ك�هتا و�ودها املبذو� 
طاع والت�اوب معنا كربملانیني، ويه حر�یة محمودة ملعاجلة مشالك الق

ومشهودة، وٕان اكن اخلصاص يف وصول هذه املادة احلیویة للك مواطن 
  .الزال �بريا

الس�یدة اكتبة ا�و�، ٕاقلمي �و�ت به مخس سدود كربى، مهنا السد�ن 
سدود صغرى وم�وسطة، و�كفي ٔ�ن ٔ�ول سد ٔ�جنز �ٕالقلمي  �10بري�ن ومهنا 

ا�اورة � الزالت تعاين  ةسس�نة ومدینة ت�  �35س أ�ول م�ذ سد ٕادر 
  . العطش

مث ف� یتعلق �سد الو�دة اكن هناك مرشو�ني طمو�ني، مرشوع 
، دا�رة القریةدوار هبا، ومرشوع لزتوید  200ي وفسالزتوید دا�رة غ 

، واكن املفروض ٔ�ن 2010وهاذ�ن املرشو�ني دش�هنام �ال� امل� م�ذ 
س�نوات، والزال الوضع تقریبا عند  4غالهلام م�ذ �ىل أ�قل �رشع يف اس�ت

  . نقطة الصفر
نتفهم بعض إال�راهات املتعلقة �لعقار، ولكن لك هذا ال�طل ولك هذا 

مركزیة لطم�ٔنة  ز�رةالت�ٔ�ري اكن �س�توجب ف�ح حتق�ق و�ىل أ�قل 
  . املواطنني وتقدمي ال�رشى هلم

رة ٔ�ن �س�بة �برية من ساكن إالقلمي الس�یدة اكتبة ا�و� نقول �لك مرا
الزالت �رشب م�اها �ري معاجلة، بل ٔ�ح�ا� م�اه ملوثة، كام هو احلال مع 

ة، الناس جلیة والس�� يف جام�ة الو لقر امللوث يف دا�رة ا واد س�بورشب م�اه 
  . �رشبون م�اها ملوثة ويف در�ة خطرية من التلوث

و�دت ٕ�یصال املاء لها  2009الس�یدة اكتبة ا�و�، بعض ا�واو�ر م�ذ 
ؤ�دى الساكن مساهامهتم احملددة �لقوانني والزالوا حلد  2009صیف 

  . السا�ة ی��ظرون
اي اليت �س�تف�د مهنا فسالس�یدة اكتبة ا�و�، لٔ�سف الشدید دا�رة غ 

دوار، بعض ا�واو�ر مت ٕاقصاؤها دون س�ب مفهوم، ��اليت دوار  230
، رمغ قرهبام من حق�نة سد الو�دة زاغردالو �ة ن جبام�ر ودوار �ني عیدجو 

  . وحمطة املعاجلة
الس�یدة اكتبة ا�و�، �متىن ٔ�ن تولوا مشلك �زوید ساكنة �و�ت 
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العنایة الالزمة ؤ�ن تنك�وا �ىل معاجلة لك املشالك العالقة يف ٔ�رسع وقت 
ممكن ٔ�ن معا�ة الساكن مع العطش معا�ة ال حتمتل �نتظار وال حتمتل 

  . ال�طل، بل يه معا�ة حق�ق�ة ومعا�ة ملكفة يف حصهتم ويف ٔ�مهنم املايئ
  .شكرا جزیال الس�یدة اكتبة ا�و�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .� اللكمة ٕاذا رغبت يف ذ� الس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

لكفة واملاء م الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك
  :�ملاء

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید املس�شار،

ٔ�� قلت � ؤ��رتف بذ� ب�ٔن هناك ت�ٔ�ري، مجیع املناطق د�ل 
�و�ت مشمو� مبشاریع �یلكة، هناك ت�ٔ�ري نظرا ٕال�راهات موضوعیة ما 
اكی�ش �ري موضوعي فقط، ا�يل �ارف�هنا وكتوقفوا �لهيا خشصیا الس�ید 

  . املس�شار
املناطق ا�يل �لكمت �لهيا مشمو� مبشاریع �یلكة ب�یة ولك مشاریع 

مشمو� جبلب املاء من ٕادر�س أ�ول، و�ادي ینطلق ٕان شاء هللا يف  ةت�س
، ونتفهم غبنمك و�نب الساكنة نظرا ٔ�ن هاذ إالقلمي یعترب شالل 2020

افر ظاملغرب، ولكن لٔ�سف الزال ف�ه ت�ٔخر ا�يل كنقرو به و�اص �كون ت
  . یع من ٔ��ل التغلب �ىل هذه إال�راهات�ود امجل 

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، و�شكرك �ىل مسامهتك يف هذه اجللسة 

  . ال�رشیعیة
ق�ل ٔ�ن ن��قل ٕاىل قطاع التجهزي والنقل، معنا يف القا�ة تلمیذات 

  . وتالم�ذ ٔ�عضاء ا�لس امجلاعي �لطفل بوزان
 وب�ٔج�ال الغد من مدینة وزان وكذ� امعفهبذه املناس�بة �رحب �لرب 

  .أ�طر املرافقة لها
قلت نواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع التجهزي والنقل، وموضو�ه 
ٕاقصاء ٕاقلمي تنغري من �ر�مج فك العز�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .تفضلمن فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ل�سط السؤال 

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�ف�اللت وبت�س�یق مع اجلهة -قامت مد�ریة التجهزي والنقل جبهة در�ة
بتوزیع الغالف املايل ا�صص لرب�مج فك العز�، تبني ب�ٔن هناك ٕاقصاء 

  . واحض ٕالقلمي تنغري من هذا الرب�مج
رتم، ملاذا هذا إالقصاء، �اصة ؤ�ن إالقلمي يف ظل الس�ید الوز�ر احمل

الوضعیة الصعبة اليت یع�شها الیوم �ىل اكفة املس�تو�ت حمتاج ٕاىل هذا 
  الرب�مج الن�شال ساكنته من العز�؟ 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :اعامرة وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء الس�ید عبد القادر
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
الس�ید املس�شار، ليك ٔ�ج�بمك عن إالقصاء جيب ٔ�ن ٔ�قر ابتداء ٔ�نه اك�ن 

  . ٕاقصاء
د الربامج د�،  4 ، اح�ا عند�ٔ�نمت حتدثمت عن �ر�مج د�ل فك العز�

 تت�دثون؟ ٔ�يلست ٔ�دري عن 
فرتض ٔ��مك تت�دثون عن الرب�مج أ��ري ا�يل هو تقلیص الفوارق لكن �ٔ 

ا�الیة و�ج�عیة، هذا ما ميك�ش املد�ریة اجلهویة د�ل وزارة التجهزي ٔ�ن 
�ش�تغل فهيا مبفردها، ٔ�ن الرت�یبة د�لو �ر�یبة �شار�یة، ٔ�ن وزارة الفال�ة، 

الرتبیة الوطنیة، مث  وزارة التجهزي، وزارة ا�ا�لیة، وزارة الص�ة، وزارة
اك�ن اجلهات واك�ن املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب، والربجمة 
تمت �ىل مس�توى العامالت وبعد ذ� تصعد ٕاىل اجلهات وتصل ٕاىل جلنة 
وطنیة، هذه ا�لجنة الوطنیة جتري معوما ما اتفق �لیه �ىل مس�توى هذه 

  .مسیتو
 ٔ�ن تتد�ل يه واجلهة، كام تفضلمت و�لتايل ما ميك�ش مد�ریة التجهزي

  .يف سؤالمك
ومع ذ� ٕاىل كنا ت��لكمو �ىل الرب�مج أ��ري، ففي ٕاطار هاذ الرب�مج 

�یلومرت من املسا� الطرق�ة ا�يل غیعرفها إالقلمي وا�يل  584غتكون حوايل 
ملیون د�ل ا�رمه، �لام ب�ٔنه إالقلمي اس�تفاد يف  �463ادي �لكف حوايل 

الوطين الثاين �لطرق القرویة واس�تفاد كذ� يف الرب�مج د�ل  الرب�مج
  .الت�ٔهیل الرتايب

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة � الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ع�ش خصاصا �بريا يف لك يشء، فك العز� موجود لكن ٕاقلمي ت��غري ی 

وثريته بطیئة، �� فٕان املنجزات اليت حتدثمت عهنا �ري اكف�ة �لنظر ٕاىل 
شسا�ة إالقلمي ا�ي یغلب �لیه الطابع القروي واجلبيل، یعاين من 

  .صعو�ت الولوج ٕاىل املرافق العموم�ة
يف الطرق القرویة  ٕاننا ال ننكر جمهودا�مك، لكن هناك خصاص �بري

واملسا�، ح�ث وقف �لهيا فریق�ا �الل ز�رته املیدانیة اليت قام هبا يف 
  .شهر ٔ��ریل املايض

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٔ�توفر �ىل ورقة تق�یة س�ٔسلمها لمك �عتبار هذه الطرقات ذات ٔ�ولویة 

�اصة حمور مترغوت و�عومارت مرورا بت��ف�فت ٕاىل هتم جام�ة ا�لیف، 
ود تورزا، وكذ� حمور مترزیت وتوفاسامم و�جوهارت ؤ�سامم وٕامزنرو �د

و�نوت نومردون وانون �دو �شو، و�ل�س�بة مجلا�ة حصیة دا�ل نفس 
الق�ادة نذ�ر �ا�ة الساكنة لتقویة احملور الطريق الرابط بني الطریق الوطنیة 

، وكذ� املتجهة ٕاىل �زار�ن ٕاىل �دود جمران، مرورا مبنجم الن�اس 17رمق 
   .�سمومني �غبالت

تعاين بدورها من ضعف الب��ة الطرق�ة  یتلم ٕامسمر�ر وت جامعيت 
ذا بني �مني وٕاملش�یل �رب ٔ�غنبونورز، وك 704الس�� الطریق اجلهویة رمق 

ٓ حمور �مني وزاویة ٔ�ح�صال �رب  طة بني الراب 7104یت عبدي، والطریق �
ري �رب ٔ�رك س�یدي �يل شت وحمور مسمر�ر تنغمسمر�ر بت��غري �رب متف�و 

  . بورك�ٔ 
ٔ�مهیة عن سابقهتا وهتم جامعيت دون ٕاغفال حماور طرق�ة ٔ�خرى ال تقل 

ٓ و  هاين�ٓیت  ؤ�یغلمكون وتونف�ت، وهتم ٔ�ساس حمور ٕایغلمكون یت الفريس �
ٔ��راك ٕاىل تیغامنني، حمور جام�ة ٔ�یت الفريس ٕاىل ٔ�كدمي خنرضان، الطریق 

جام�ة مالعبد كردوس، حمور ٔ�� ٔ�غبالؤ�یت ��ىس و�راهمي ٕاىل ٕافغيب، جام�ة 
مصیيص مرورا �كواضیل الشطر الثاين الرابط ت��غري �لنقوب، ٕاىل جام�ة 

  .ٕاقلمي زا�ورة مرورا ٕ�كنیون
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
هذه املناطق تتضاعف معا�هتا �الل لك فصول الس�نة بني مطرقة 

��ات أ�فاعي والعقارب  حصار الثلوج �الل فصل الش�تاء، وس�ندان
  .�الل فصل الصیف

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
راه املناطق د�لنا تیعانیوا والناس �ش ی��قلوا راه ماتوا عند� ال�ساء 
�الیا �س�ب أ�فاعي، ح�ث ما عند�ش التنقل �ش �رسعو هبم 

  .�لمس�شف�ات
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .رشكرا الس�ید املس�شا

  .لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ� الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید املس�شار،

عطفا �ىل ما قلت ف� یتعلق �ٕالقصاء ا�يل ذ�رتوه يف السؤال د�لمك، 
 2017-2012ٕاىل �ذینا احلصی� د�ل إالجنازات د�ل اجلهة �الل الفرتة 

 �ذاملیار د�ل ا�رمه،  2اجلهة لكها، اكن احلجم د�ل �س��ر حوايل 
، إالقلمي د�ل %14، إالقلمي د�ل م�دلت %15مهنا إالقلمي د�ل تنغري 

وإالقلمي د�ل الراش�یدیة  %20، وإالقلمي د�ل ورزازات %18زا�ورة 
33% .  

� یتعلق امللیار د�ل ا�رمه، ف 2من  %15هذا بطبیعة احلال 
�یلومرت من  �233لرب�مج الوطين الثاين �لطرق القرویة، مت بناء وهت� 

ملیون د�ل ا�رمه، ومن بني املشاریع ا�يل  223الطرق �لكفة �هزت 
الرابطة بني  113، اكن الطریق اجلهویة النیفتدارت، وراك �لكمت �ىل 

ملیون د�ل  �56یلومرت بو�دها لكفت حوايل  45تنغري والنیف �ىل طور 
  .ا�رمه

ٕاذا �ذینا الرب�مج الثاين د�ل الطرق القرویة والت�ٔهیل الرتايب، هاذ 
 %82ٕاىل  %55ا�هودات لكها سامهت يف رفع ولوج الساكنة القرویة من 

د�ل معدل  %55اكن عند�  2005، اكن عند� حوايل 2017س�نة 
ا�ل هذه املر�� الولوج�ة، ٔ��ید ٔ�نه بعض ما تفضلت به س�یكون مربجما د

  .د�ل تقلیص الفوارق

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين موضو�ه فك العز� عن املناطق املهمشة والولوج ٕاىل 
اخلدمات �ج�عیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الكونفدرالیة 

  . ا�ميقراطیة �لشغل

  :الصادي م�اركاملس�شار الس�ید 
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات السادة املس�شارون احملرتمون،

تعاين الك�ري من م�اطق اململكة من ٕاشاكلیة العز�، وكذا صعوبة 
  .الولوج �ل�دمات �ج�عیة أ�ساس�یة

�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات اليت س���ذوهنا لفك العز� 
  عن هاته املناطق؟ 

  .وشكرا
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  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك لٕال�ابة �ىل السؤال الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  شكرا السادة املس�شار�ن،
�ىل لك �ال هاذ السؤال هو عندو تقریبا نفس املضمون، هاذ املس�ٔ� 

ل وا�د ا�مو�ة د�ل الربامج ؤ��ید الس�ید هاذي قار�هتا بالد� من �ال
املس�شار تیعرف ب�ٔنه ا�ٓن حنن يف الرب�مج الرابع، اكن عند� الرب�مج 

  .الوطين أ�ول �لطرق القرویة
�یلومرت  15560الرب�مج الثاين �لطرق القرویة ا�يل ت�ٔهلت ف�ه تقریبا 

مولت من  %85ملیار د�ل ا�رمه،  15من الطرق، وتقریبا لكف وا�د 
مولت من طرف  %15 طرف وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء

امجلا�ات احمللیة، والزالت امجلا�ات احمللیة ا�ٓن ٔ�و جزء مهنا �ىل لك �ال مل 
�یلومرت  2320تف �لزتاماهتا، اك�ن الرب�مج د�ل الت�ٔهیل الرتايب ا�يل ف�ه 

  . ملیار د�ل ا�رمه 2.5وا�يل لكف تقریبا 
وحنن ا�ٓن بصدد كام تفضلت �ر�مج تقلیص الفوارق الرتابیة 

ملیار د�ل ا�رمه، وف�ه  36و�ج�عیة، هذا الرب�مج بو�دو ف�ه تقریبا 
ٔ�لف �یلومرت من الطرق الغري املصنفة اليت س��ضاف ٕاىل  30حوايل 

م�ش�ٔة، وهذا من ش�ٔنه ٔ�ن �رفع  180الش�بكة الطرق�ة، وكذ� ف�ه وا�د 
  . �ل�س�بة �لساكنة د�ل العامل القروي %89لولوج�ة ٕاىل �دود مس�توى ا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :الصادياملس�شار الس�ید م�ارك 
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه إالیضا�ات

ٔ�ن فك العز� وزارة النقل والتجهزي  طبعا �سائل وزار�مك، ٔ�نه تعلمون
تلعب دورا ٔ�ساس�یا ف�ه، ٔ�نه �ري ممكن نب��و مس�شفى وال مدرسة بدون 

  . ما �كون هناك طریق
طرح�ا كذ� هذا السؤال ٔ�نه مع اكمل أ�سف، الیوم املطالبة بفك 
العز� ٔ�صبح مثنه �هظا، حبیث ٔ�نه �ٔ�مس القریب خرج ش�باب يف �دة 

العز� �ىل املناطق د�هلم، خرجوا يف احلس�مية، خرجوا  مدن یطالب بفك
يف جرادة، خرجوا يف وا�د العدد د�ل املناطق یطالبون بفك العز� عن 

  .ذوك املناطق نتاوعهم
الیوم التلكفة هو �عتقال، هو السجن، ٔ�نه أ�حاكم القاس�یة �ىل 

  . ملغاربةش�باب طالبوا بفك العز� �ىل م�اطقهم، كنعتقد ٔ��ر يف مجیع ا

والیوم شف�ا �یفاش الش�باب و�س��تة د�هلم يف املطالبة �ىل حق 
املناطق د�هلم، و�لتايل ا�فاع �ىل املصل�ة الكربى د�ل الوطن، الیوم 
واملوضة �ىل ٔ�نه تنعلمومه يف القاموس الس�یايس لك وا�د یقلب �ىل 

ة املنطقة مصلحتو اخلاصة، هاذو ش�باب دافعوا بقوة واس��تة �ىل مصل�
  . د�هلم

واح�ا الیوم حمتا�ني �ب� ملثل هاذ الش�باب، ٔ�نه ا�يل یدافع �س��تة 
�ىل املنطقة د�لو �دا یدافع �س��تة �ىل بالده، وا�يل �ع ورشى يف 
م�طق�و وفضل املصل�ة اخلاصة د�لو �دا ی��ع الوطن د�لو، لهذا كنقولو 

مل أ�سف تعطهيا ٔ�مهیة كربى، هاذ املناطق املهمشة �اص احلكومة مع اك
ما ن�س�ناوش جملس احلكومة حىت تصدر أ�حاكم �ىل الش�باب د�ل 
احلس�مية �اد جيمتع ویويص وزرائه ٔ�هنم یع�لوا يف تنف�ذ هاذ الرب�مج، 
ویطلب من الوزراء د�لو هيبطوا عند املواطنات واملواطنني ویتصنطوا 

رب النقا�ت د�هلم، هاذ اليش اكن �لهيم ویف�حوا احلوار مع املوارد ال�رشیة �
�اص الوزراء واحلكومة تد�روا من زمان، ٔ�نه هاذ اليش �اصو �كون ٕا�ن 

  . يف الفلسفة لك الربامج د�ل احلكومة
لكن مع اكمل أ�سف، الیوم �اصنا نعطیو ٕاشارة قویة لبالد� هاذ 

  .اليش ا�يل رامكناه �اصنا �زیدو نطوروه وحنافظو �لیه
  .د الرئ�سشكرا الس�ی

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، شكرا

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقى

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید املس�شار،

وا�ا اس�تطردت يف �دد من  اضلتو إال�ابة �ىل هاذ اليش ا�يل تف 
د�ش ٔ�� �القة هبا �وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك أ�مور ا�يل ما عن

ملیار د�ل ا�رمه، هل  50واملاء، راه اح�ا ت��لكمو الس�ید املس�شار �ىل 
ملیار �ادي �زلوها يف نصف هنار، راه هذا  50یعقل �لبداهة، واش 

�ر�مج ميتد لس�بع س�نوات واحلكومة تع� هذه املبالغ املالیة ا�يل يه خضمة 
فقط فقط املسا� الطرق�ة وراك الحظت ونعرف ٔ�نك ر�ل لب�ب، �دا، 

ملیار د�ل ا�رمه ا�يل �ادي تزنل  36ٔ�نه ت��لكمو �ىل طرق �ري مصنفة، 
يف الطرق �ري مصنفة اليت جيب ٔ�ن تبحث احلكومة مس�تق�ال عن ما 
س�یقوم بصیا�هتا، هاذ اجلهد املايل الضخم �دا هو ف�ه هاذ إال�ابة �ىل ما 

ه، ؤ��ید ٔ�نه عندما نف�ح طریقا ٔ�و نقوي طریقا ٔ�و نوسع طریقا ٔ�و تفضلت ب
ن�ين م�ش�ٔة ف�یة، هذا من ش�ٔنه ٔ�ن �كون � ٔ��ر �ىل اخلدمات �ج�عیة، 
لكن ا�ي ال ی��غي ٔ�ن نقع ف�ه، ال اح�ا �حكومة وال ٔ�ن� مكس�شار�ن ٔ�ننا 

هنار ٔ�و يف  ملیار د�ل ا�رمه �ادي نزنلوها يف 50نصورو �لمواطن ٔ�ن هاذ 
  .یومني ٔ�و يف س�نة
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هذا مرشوع �بري �ري ا�راسات د�لو حتتاج ٕاىل وقت، بناؤه 
�ملقاوالت الوطنیة حيتاج ٕاىل وقت، حيتاج ٕاىل كفاءات حيتاج ٕاىل 

  . �ندسني، ٕاىل تق�یني، وهذا ما حنن بصدده
س�نة املاضیة،  20ؤ�� نقول � �ملناس�بة هذا �د اس�ت��ايئ، ٔ�نه يف 

س�نوات �ادي  7ٔ�لف �یلومرت د�ل الطرق القرویة، ا�ٓن يف  30در� 
  .ٔ�لف �یلومرت 30ند�رو 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثالث موضو�ه �رجمة الطرق واملسا�، اللكمة ٔ��د السادة 
. السؤالاملس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي 

  .تفضل ٔ�يس �دال

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون، 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�رید م�مك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕاطالع السادة املس�شار�ن والرٔ�ي 

عامل القروي �ىل العام الوطين �ىل �رامج ٕاجناز الطرق واملسا� �ل
  اخلصوص؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .تفضل الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید الرئ�س، 

ٔ�� ما عند�ش هاذ السؤال هذا هباذ الشلك هذا ا�يل طرحوا الس�ید 
  .املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید وز�ر التجهزي والنقل مربمج، موضو�ه �رجمة الطرق سؤال

  :وا�لو��س��ك واملاء
ويه هاذیك، ما يه املعایري املعمتدة �ى مصاحلمك يف �رجمة الطرق 

  واملسا�؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لمك إال�ابة الس�ید الوز�ر وقولوا ما ش�مت

  :ملاءالس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك وا

  .�ري �ش نعرفو واش هو السؤال وال اك�ن يش سؤال �ٓخر
السؤال یقول السادة املس�شار�ن ما يه املعایري املعمتدة �ى مصاحلمك 

  .يف �رجمة الطرق واملسا� مضن �ر�مج فك العز� عن العامل القروي
د الربامج، در�  4حتدثو �ىل ٔ�مر�ن، اك�ن �رامج فك العز�، فهيا 

  . 2005أ�ول ٔ�هنیناه يف الرب�مج 
، �يق ف�ه بعض املقاطع 2015الرب�مج الثاين اكن یفرتض ٔ�ن �هنیه يف 

ا، ٔ�ن امجلا�ات الرتابیة مل تلزتم حبصصها، اك�ن الرب�مج هئاليت مل یمت ٕاهنا
ف�ه  ،(PMAT)هو اكن �ر�مج صغري �ی�سمى د�ل الت�ٔهیل الرتايب ا�يل 

ٔ�هنیناه، ا�ٓن �رشع يف �ر�مج �ٓخر د�ل  �یلومرت، هذا تقریبا 2320وا�د 
  .فك العز�

السؤال يف احلق�قة سؤال مرشوع، ٔ�نه دامئا السادة املس�شار�ن 
املنتخبني ت�سولوا، ومعوما اك�ن معایري، �ارج بطبیعة احلال الطریقة 
ال�شار�یة، ٔ�ن دا�لني ف�ه جام�ات �رابیة والسلطات احمللیة واجلهات 

تنا�ذو بعني �عتبار، �س�بة الساكنة القرویة املعزو�، و�ريها، لكن ٔ�ش�نو 
�س�بة الساكنة القرویة الفقرية والهشة، معدل املرافق السوس�یو اق�صادیة، 

�یلومرت مربع، معدل طول  1000معدل الطرق املصنفة �ل�س�بة للك 
  . �سمة من الساكنة 1000الطرق املصنفة �ل�س�بة للك 

�عتبار الت�ارب السابقة، ٔ�ن  مث بطبیعة احلال، �ذینا بعني
(PNRR1)  قادینا وا�د ا�مو�ة د أ�مور �ىل  2005ا�يل ساال يف

مس�توى الرب�مج الثاين، �اصة ف� یتعلق �التفاق�ات اليت جتمعنا �مجلا�ات 
  .الرتابیة ف� یتعلق �لصیانة د�ل الطرق

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .وز�رشكرا الس�ید ال

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
الس�ید الوز�ر، نعتذر ٕاىل اكن يش �لل حول طرح السؤال، ولكن ما 

  .هيمنا هو النتاجئ، والغرية د�لنا �ىل العامل القروي
ال ميكن، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن ننكر ا�هودات اليت بذ�هتا احلكومات 

لها  لٔ��ل ٕاجناز ب��ة حتتیة جتعل من املدن والقرى مناذج ال م�ی املتعاق�ة من
  . �ىل مس�توى ا�ول املتحرضة

ؤ�نمت معنا، الس�ید الوز�ر، يف ٔ�ن الطرق يه الرشایني اليت جتعل احلیاة 
تدب دا�ل املدن والبوادي وجتعل احلیاة مس�مترة ب�هنا، �ري ٔ�ن كرثة 

ة والتبا�ن �ىل مس�توى إالماكنیات املتد�لني يف ٕاجناز هذه املشاریع احلیوی
ال�رشیة واملادیة بني امجلا�ات الرتابیة، جتعلنا نالحظ فرقا �بريا ٕان �ىل 
مس�توى تغطیة بعض املناطق وال س�� اجلبلیة النائیة، واليت تعرف عز� 

  .حق�ق�ة يف موامس �الل الس�نة، الس�� يف فصل الش�تاء
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مواطن رداءة الطرق ف�حن الیوم يف فصل الصیف، �یف س�نربر �ل
  واملسا�؟

جيب ٔ�ن تبذل اجلهود ا�ٓن ق�ل عودة مومس أ�مطار، وهذا ما یعود بنا 
  .ٕاىل ٕا�رة �ن��اه ٕاىل مشلك جودة أ�شغال وضعف الصیانة
من �لكفة  %15الس�ید الوز�ر، الرب�مج الوطين یلزم امجلا�ات بتوفري 

�دا وٕاماكنیاهتا لالس��ر  املشاریع، لكن امجلا�ات �ملناطق اجلبلیة فقرية
ضعیفة ویصعب فهيا �رت�ب أ�ولو�ت، املس�شف�ات، الطرق، املدارس، 
املسا�، �اج�ات �برية ومالیة ضعیفة، وهل س��قى املواطن هبذه امجلا�ات 

  حمروما من الطرق مادامت امجلا�ة �اجزة عن �س��ر؟
يف املناطق الس�ید الوز�ر، وجب ٕاعطاء أ�ولو�ت �لطرق القرویة 

اجلبلیة، ونعين بذ� أ�ولو�ت التفاق�ات الرشاكة بني الوزارة وامجلا�ات 
الفقرية اليت ال تتوفر �ىل ٕاماكنیات مالیة ٕ�جراءات وتدابري مالیة حتفزيیة، 
بل ندعو ٕاىل اع�د مقاربة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار التبا�ن بني اجلهات وبني 

ربز البعد التضامين والنظرة الواقعیة أ�قالمي وبني امجلا�ات، مقار�ت ت
وتضمن العدا� الرتابیة وا�الیة وجتعل املواطن ینعم بنفس ظروف ��ش 

  .ٔ�خ�ه بغض النظر عن اجلهة ٔ�و إالقلمي ٔ�و امجلا�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
الس�ید املس�شار هاذ ا�مو�ة د املالحظات ا�يل تفضلت هبا يف هاذ 

 .الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة ٔ��ذ بعني �عتبار
ٔ�وال، اكنت مقاربة �شار�یة يه أ�وىل، هذا أ�ساس أ�ول، أ�ساس 

مبعىن ٔ�ن لك،  (partage physique)یه �لفر�س�یة الثاين در� ما �سم 
�ٓالف �یلومرت د�لها، ٔ�ن هاذي معوما  8حبال د� وزارة التجهزي �ادي د�ر 

طرق مصنفة، وزارة الفال�ة �ادي د�ر بعض املسا� القرویة، واجلهات، 
ٔ�ن اجلهات ا�ا�� طرف، ٔ�ن اجلهات يف هذاك الرب�مج �ادي تعطي 

  .�رمه مكجموع اجلهات، یعين تد�ر يه الطرق د�لهاملیار د�ل ا 20
 (PNRR2)ف� یتعلق مبا ٔ�رشت ٕالیه، ٔ�ن ٔ�رشت �لقضیة د�ل 

�ل�س�بة �لجام�ات ا�يل بقات، حصیح، ٔ�ن امجلا�ات اكنت ملزتمة بوا�د 
، وحنن ا�ٓن ن�ٔ�ذ بعني �عتبار هاذ %69املبلغ، يه �اله ٔ�عطت م�و 

صندوق النقل الطريق �ش هاذ  (CFR)جمتعت مع امجلا�ات الفقرية، ؤ�� ا
امجلا�ات �شوفو �یفاش حنلو لها املشلك يف ٕاطار تضامين ما بني وزارة 

  .التجهزي ووزارة ا�ا�لیة ووزارة املالیة
  . شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  . شكرا الس�ید الوز�ر
ة، اللكمة ٔ��د ن��قل ٕاىل السؤال الرابع، موضو�ه �ش��د الطرق اجلبلی

السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ل�سط السؤال، 
  .تفضل الس�ید الرئ�س، تفضل

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

تعاين مجمو�ة من املناطق اجلبلیة، �اصة املتوا�دة جببال أ�طلس 
توسط والصغري وكذ� ج�ال الریف، من قساوة الظروف الك�ري وامل 

الطبیعیة، �ر�ة ٔ�ن الطرق اجلبلیة الرابطة بني هذه القرى ؤ�قرب مركز 
حرضي قد تنقطع ٔ�زید من شهر، مما جيعل الساكنة يف عز� �مة و�ري 

  .قادرة حىت �ىل اق�ناء ٔ�ساس�یات الع�ش
  عامل القروي؟الس�ید الوز�ر، ٔ��ن وصل مرشوع فك العز� �ىل ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار،
ٔ�� �ادي منيش م�ارشة لش�شاوة، ٔ�ن هاذ املوضوع ا�يل �لكمت ف�ه، 

ث عن الطرق القرویة �شلك �ام، �ید�ل مضهنا بطبیعة احلال عندما نت�د
  .ج�لیة

السادة املس�شار�ن، السؤال د�هلم ٔ�شاروا ٕالقلمي ش�شاوة، بغیت نقول 
ب�ٔن ٕاقلمي ش�شاوة اس�تفاد من �رامج فك العز� عن العامل القروي �رب 

 يف بدایة أ�لف�ة، ٕاىل %56ٕاجنازات مفص�، وا�يل رفعت �س�بة الولوج من 
  .، وهو یعين مؤرش ال ب�ٔس به2017س�نة  %76حوايل 

 313يف الرب�مج الوطين �لطرق القرویة، اكن الطول د�ل الطرق 
ملیون درمه، الرب�مج الوطين الثاين �لطرق القرویة  �132یلومرت واللكفة 

ملیون درمه، الرب�مج التمكیيل �لطرق القرویة  �307یلومرت ب 370
)PMAT (43 ملیون د�ل ا�رمه، حنن ا�ٓن يف �ر�مج  �46یلومرت و

ملیون د�ل ا�رمه، والرب�مج د�ل  �118یلومرت  119الت�ٔهیل الرتايب 
تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة ا�يل رشعنا ف�ه الس�نة املاضیة وا�يل 

ملیون د�ل  �194یلومرت ب 199ا�ٓن �ادي �كون ف�ه تقریبا هاذ الس�ن�ني 
  .ملیون د�ل ا�رمه 800مع حوايل ا�رمه، ٕاذن ا�

ف� یتعلق مبا ٔ�شار ٕالیه الس�ید املس�شار، ٔ�� بغیت �ري نذ�ر ب�ٔنه 
الس�نة املاضیة اش�تغلت فرق وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، 
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وكذ� حىت الفرق د�ل وزارة ا�ا�لیة بوا�د الشلك �بري، ل�س لنا هذا 
ملس�شار، مل تت�اوز �نقطا�ات مدة د�ل الرمق ا�ي حتدث عنه الس�ید ا

سا�ة، ٔ�ن كنا نتد�ل �شلك م�ارش ويف ظروف قاس�یة �دا، ؤ��  24
  .اس�بق يل �لكمت �ىل هاذ املوضوع يف جملس املس�شار�ن

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  . البكورياللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل اليس

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  شكرا الس�ید الوز�ر،

من املؤكد ٔ�ن احلكومة قامت مبجهودات ج�ارة لفك العز� عن ساكنة 
العامل القروي، وربطها مب�االت احلرضیة ل�شجیع هذه الساكنة �ىل البقاء 
يف قراها وج�الها، سواء من �الل وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك 

اء ٔ�و من �الل صندوق التمنیة القرویة، وا�ٔ�ید ٔ�ن هذا الرب�مج وامل
  .وصلت �س�بة إالجناز ف�ه �س�بة �د �مة

لك�نا �رى يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٔ�ن احلكومة مطالبة 
ب�رسیع وثرية إالجناز �رب رفع احلواجز التق�یة اليت تطر�ا �رجمة هذه 

اكنة القرویة املعوزة، �رب االتفاق�ات املشاریع، واليت �رتبط م�ارشة �لس
املربمة ما بني الوزارة واجلهة و�يق املؤسسات العموم�ة املسامهة يف م�ل 
هاته الربامج احملوریة، مع العمل �ىل ٕاعطاء دفعة قویة �لرشاكت واالتفاق�ات 

 .املربمة ما بني امجلا�ات الرتابیة ووزارة التجهزي �اصة
ض �ل�س�بة �لجام�ات القرویة، ح�ث جند ٔ�ن ف� یتعلق بربجمة الفائ

الوزارة ال �سامه يف م�ل هذه املشاریع، كام ٔ�نه ال ميكن �لجام�ة ٔ�ن تعلن 
�ىل ٕاجناز هاته املسا� والطرقات ٕاذا مل �كن هناك اتفاق�ات رشاكة، كام 

  .ینص �ىل ذ� القانون التنظميي �لجام�ات
م جحرة �رثة ٔ�مام �رسیع هذه االتفاق�ات، الس�ید الوز�ر، ٔ�صبحت الیو 

وثرية ٕاجناز املسا� الطرق�ة �ل�س�بة �لجام�ات، كام ٔ�هنا تعرتهيا العدید من 
  .إالشاكلیات واملعیقات اليت تؤ�ر �ىل وثرية إالجناز

��، نطلب م�مك الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕاعطاء تعل��مك ملصاحل ٕادار�مك 
ات و�ش�تغال �ىل ضامن اخلارج�ة ل�سهیل و�رسیع ٕاجناز هذه االتفاق�

  .�لتقائیة م�ل هذه املشاریع وتوزیعها توزیعا �ادال بني اجلهات
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك �لرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء

ملس�ٔ� ٔ�شار ٕا�هيا الس�ید املس�شار، ف� ال، بغیت �ري نوحض وا�د ا
یتعلق جبمیع االتفاق�ات ا�يل وقعهتا وزارة التجهزي والنقل، سواء اكنت ت� 
االتفاق�ات اليت وقعت ٔ�مام �ال� امل�، ٔ�و االتفاق�ات أ�خرى لكها 
س��فذ، ٔ�ن فهيا الزتام د�ل وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، 

  .هذه موقعة
ا یطر�ه الس�ید املس�شار ٔ�مر �ٓخر، هاذ القضیة د�ل القانون م

التنظميي �لك رصا�ة هذه من أ�مور ا�يل خصها تعدل، ٔ�نه ربطها ٔ�ساسا 
یعين بوزارة التجهزي والنقل �عتبار ٔ�ن عندها اخلربة وكذا وكذا، هذا قد 

حىت �ىل الوزارة، اح�ا ماعند�ش ا�ٓن إالماكنیات  عنت�كون ف�ه 
یة ٔ�ن �س�تجیب للك الطلبات د�ل امجلا�ات الرتابیة، لك�نا هاذ ال�رش 

املوضوع ا�ٓن طرح مرارا من طرف امجلا�ات الرتابیة، ؤ�� بصدد مدارس�ته 
ميكن نلقاو لو بعض احللول �ا� حبا�، یعين �شوفو امجلا�ات ا�يل يه 

  .رضوریة
ت � ٔ�ما ٔ�ن �س�تجیب للك الطلبات يف الوضع احلايل ال ميكن، ٕاىل قل

العكس تقول هاذ الس�ید الوز�ر، �یقول يش �ا�ة �ري ممكن، ٔ�ن 
املد�ر�ت إالقلميیة عندي �دد املوارد ال�رشیة �اله �كفي لهاذ اليش ا�يل 

  .عند� اكتفاق�ات ا�ٓن وا�يل جيب ٔ�ن نلزتم هبا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ايل، وموضو�ه ضعف الش�بكة الطرق�ة ببعض ومنرو ٕاىل السؤال املو 
اجلهات، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

  .والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :ع�ن عی� الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  .یع ٔ�مهیة الطرق واملسا� �رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیةال خيفى �ىل امجل 
مفاذا ٔ��دت وزار�مك �لعنایة هبذه الطرق �اصة يف املناطق اجلنوبیة 

  لربط �ة لكممي ببايق اجلهات ا�اورة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء الس�ید وز�ر التجهزي
�ىل لك �ال هذا مايش هو نص السؤال ا�يل توصلنا به، لكن �ىل 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

 )2018 یولیو 3( 1439 شوال 19

  .لك �ال حناول جناوب �لیه
الس�ید املس�شار، یعمل ٔ�ن الطول إالجاميل �لش�بكة الطرق�ة د�لنا تقریبا 

 13700معبدة، فهيا طرق وطنیة  %76ٔ�لف �یلومرت، مهنا حوايل  58
 �20ٓالف �یلومرت، طرق ٕاقلميیة حوايل  10حوايل �یلومرت، طرق �ویة 

  .ٔ�لف �یلومرت
هناك بطبیعة احلال وا�د العدد د�ل أ�مور نقوم هبا �ىل مس�توى 
الصیانة الطرق�ة واحلفاظ �ىل الرصید ٔ�لطريق، وهناك وا�د العدد د�ل 
العملیات تقوم هبا الوزارة �روم توس�یع الش�بكة و مالءمهتا مع �اج�ات 

نتقلو من وا�د العرض معني ٕاىل عرض �ٓخر، ٔ��ذا بعني السري، وك 
�عتبار بطبیعة احلال الوضعیة د�ل السري واجلوالن، وكن�ٔ�ذو بعني 
�عتبار حىت بعض الطلبات د�ل السلطات احمللیة واملنتخبني ف� یتعلق 

  .ٕ��ادة التصنیف بعض الطرق لتد�ل مضن ما تتكفل به الوزارة
واد نون، �رس�ة، طول الش�بكة الطرق�ة -ل لكمميف� یتعلق �جلهة د�

من الطرق  �680یلومرت، مهنا حوايل  3185املصنفة جبهة لكممي واد نون 
 . من الطرق إالقلميیة 1992من الطرق اجلهویة و 520الوطنیة و

جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن �ا� الطرق �ىل مس�توى هذه اجلهة ج�دة، 
ىل حس�نة، وهذه معایري بطبیعة احلا� فهيا يف �ا� ج�دة إ  82%حبیث ٔ�هنا 

معایري وطنیة، لكن كذ� ن�سج فهيا �ىل م�وال ما هو موجود �ىل 
املس�توى ا�ويل، وهناك وا�د العدد د�ل أ�مور �رجمت دا�ل اجلهة 

  .وس�تربمج دا�ل اجلهة
 19يف  ٕایفينؤ�� مؤخرا مقت �لز�رة ٕالقلمي لكممي وكذ� ٕاقلمي س�یدي 

نت هناك وا�د العدد د املشاریع ٕاما تفقدهتا ٔ�و ٔ�عطیت واك 2018فربا�ر 
ولكممي، ٔ�ن هذیك الطریق  فين�نطالقة فهيا، �اصة ما بني س�یدي إ 

�مة �دا، واكنت مجمو�ة من امل�ش�ٓت ف�یة ومجمو�ة من  21الوطنیة رمق 
  . الطرق إالقلميیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضلال

  :ع�ن عی� س�یداملس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

واد -دا�ل �ة لكممي فينیمك ضعف الش�بكة الطرق�ة ٕ�قلمي إ ال خيفى �ل 
  .نون، �ىل ٕا�ر الف�ضا�ت ا�يل اكنت وقعت يف الس�نوات املاضیة

 1600ٕالقلميیة رمق �نیا، الس�ید الوز�ر، �ادي نعطیك م�ال الطریق ا
وترتبط بني ٕاقلميني و�تني،  املس�ید وجام�ة البرياتالرابطة بني جام�ة 

، وجام�ة املس�ید عوینة ٕایغامنبني جام�ة  1300والطریق إالقلميیة رمق 
ة �د�ریاالرابطة بني جام�ة  14، وما ٔ�دراك ما رمق 14والطریق الوطنیة رمق 

 ٕاقلمي ٔ�سا الزاك وٕاقلمي سامرة وكذ� ، وا�يل �ربط بني ٕاقلمينيوجام�ة احمل�س
  . واد نون-�ربط بني �تني، �ة العیون الساق�ة امحلراء و�ة لكممي

جام�ة عوینة الطریق الغري املصنفة، الس�ید الوز�ر، وا�يل كرتبط بني 
، س�یدالتابعة ٕالقلمي امل  مزونلتامجلا�ة التابعة ٕالقلمي ٔ�سا الزاك وجام�ة  ٕایغامن

�یلومرت وا�يل كتنقص بني  17املسافر�ن �ىل بعد  وا�يل كتنقص من
  . �یلومرت 200املسافر�ن ا�يل �ادي مييش لطانطان ومييش 

�ىل بعد  جام�ة البريات�ا، الس�ید الوز�ر، هاذ احملور الثاليث ا�يل هو 
د �ىل بعد س�ی�یلومرت، جام�ة امل  77یة �ىل بعد د�ر �ا�یلومرت، جام�ة  67
  .�یلومرت 37

الطریق، الس�ید الوز�ر، ا�يل هو ٕاىل تصلح �ادي �ربط بني  هاذ احملور
اجلهتني و�ربط بني ثالثة ٔ�قالمي، وهو ا�يل جوج م�و مصنفني ا�يل ترتبط بني 

  . لكهم طرق مصنفة د�ریةا�والبريات د�ریة والبريات وبني املس�ید ا�
ا هاذو، بدال �ش بطو ولكن، الس�ید الوز�ر، العبني دور �م ٕاىل ارت 

وال من ٔ�سا  سا�یلومرت �ش جيي من سامرة �ٔ  600ملواطن یرضب ا
�یلومرت، �ش جيي من  �77یلومرت ٔ�و  �65یلومرت ٔ�و  37لطانطان، یرضب 

ات ري �یلومرت، �ش جيي من جام�ة الب 77 د�ریة مجلا�ة ملس�یدا�جام�ة 
�یلومرت، و�لتايل ٕاىل تصایبو هاذ املسا�، ولكن ٕاال ما  65 یدمجلا�ة املس� 

�یلومرت، �ا الس�ید الوز�ر،  400بو، الس�ید الوز�ر، �اصو یرضب تصای 
  .نلمتس م�مك

اجلانب ا�ٓخر، الس�ید الوز�ر، يف تعق�يب هو ضعف �المات ال�شو�ر 
يف املناطق اجلنوبیة و�اصة ما �س�ب يف �دد من حوادث السري، وكذ� 

  . يف �دد من ضیاع رؤوس إالبل ا�يل اكنت �سمى ��ازر
الوز�ر، نلمتس م�مك ٕاعطاء تعل��مك �لمصاحل التابعة لمك  �ا، الس�ید
  . داجلهویة ومع رؤساء امجلا�ات لوضع هذه العالمات عیة�لت�س�یق مع امجل 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقي، 
  .تفضل

  :زي والنقل وا�لو��س��ك واملاءالس�ید وز�ر التجه
طیب، دا� الس�ید املس�شار دا� اعطیت�ين فرصة �ش نقول �، 
حصیح، ميكن �كون وا�د العدد د�ل الطلبات، لكن بطبیعة احلال هذیك 
الطلبات اح�ا تنربجمها حسب إالماكنیات، ٔ�� ملا �لكمت � �ىل الز�رة راه 

ا�يل ٔ�� مش�ت فهيا وتفقدت فهيا  ،�21لكمت � �ىل الطریق الوطنیة رمق 
، من ٕالمين فاس للكممي، س�يت ٕالمين فاسم ، من س�يتم ٕایفين س�یدي 

" رن�زاكبو "يف  بطبیعة احلال ت واكنتمعذر واكنت وا�د امل�ش�ٔة ف�یة يف تل
  . �یلومرت 13وا�د الطریق ا�يل يه �ري مصنفة ٔ�و ا�يل فهيا تقریبا وا�د 
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اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل امل�ش�ٓت  ٕامغارن اكن هذاك الفج د�ل ٔ�غنني
الف�یة كذ� ف� یتعلق ببعض امجلا�ات القرویة، اك�ن طریق �ري مصنفة 

طئ أ�بیض، واك�ن بطبیعة احلال التث��ة ٔ�و الطریق شار �ل بیاا�يل ترتبط ال 
الرسیع ا�يل غمييش من �زن�ت حىت �لعیون، وا�يل وا�د الطریف �بري 

  .غیدوز يف لكممي
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ونواصل دامئا مع قطاع التجهزي والنقل والسؤال السادس، موضو�ه 
جرف الرمال من البحر ٕ�قلمي العرا�ش، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضل

  :یوسف بن�لون الس�یداملس�شار 
  . الرمحن الرحمي�سم هللا

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن،
السؤال د�يل حول جرف الرمال من البحر، وخصوصا �لسوا�ل 

  احملاذیة ملیناء العرا�ش؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :جهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاءالس�ید وز�ر الت 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ف� یتعلق هباذ املوضوع، بطبیعة احلال، عندما نت�دث عن جرف 
الرمال، كام ال خيفى �ىل السادة املس�شار�ن، اك�ن جوج د�ل املس�تو�ت، 
اك�ن اجلرف د�ل الرمال �ىل مس�توى الصیانة، وهذا حنن ملزمون به ما 

  .�ن اجلرف ا�يل تیكون جرف لالس�تغاللعند�ش خ�ار، واك
ف� یتعلق هباذ القضیة د�ل جرف الرمال فهاذ اجلهة د�ل العرا�ش، 
اك�ن عند� جوج رخص ا�يل تعطاو، اك�ن رخصة ا�يل اس�تفادت مهنا 

، وختص جرف الصیانة 2008یولیوز  3ٕا�دى الرشاكت ا�يل اكنت يف 
یولیوز  26ت مهنا الرشكة يف مبد�ل املیناء، واكینة رخصة �نیة اس�تفاد

، وهاتني الرخصتني بطبیعة احلال تمت ٔ�فشوريف ٔ��ايل الب�ار يف ا 2008
مراق�هتا ومل یالحظ ٔ�ي ت�ٔثري �ىل الب��ة ف� یتعلق هبذا العمل، سواء جرف 

  .الصیانة ٔ�و جرف �س�تغالل
هناك بعض أ�مور اليت �اءت يف السؤال تتعلق �ٔ��ر �ىل ا�زون 

  . السميك
ت��غي إالشارة ٔ�ن هاذ القضیة د�ل اجلرف راه مايش س�ب وح�د لهاذ 
املوضوع، ٔ�ن هناك ٔ�س�باب ٔ�خرى، ؤ��ید ٔ�ن الس�ید املس�شار طارح 

  .السؤال یعلمها ج�دا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :یوسف بن�لوناملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ف� یتعلق �س�تخراج الرمال من ٔ��ل الصیانة اح�ا ما كنختلفوش معك 
الس�ید الوز�ر، هذا �یكون يف املدا�ل د�ل املوا�، اح�ا كهنرضو �ىل 

بة يف م�طقة قصی الرخص و�اصة الرخصتني ا�يل اكینة وا�دة فس�یدي بو 
ثال وا�يل �سحبت م�و الرخصة كذ� وامل  ..العرا�ش وا�يل اكینة يف 

مؤخرا، هذا عنده رضر ب�يئ خطري �ىل الصغار د�ل أ�سامك، ا�لیل �ىل 
أ�م�ال احملاذیة  3مت �الل  لیوت�سذ� ٔ�ن املنع د�ل الصید يف �ر�مج �ٔ 

  . �لشواطئ �ل�س�بة ملرا�ب اجلر
�ل�س�بة �لرسد�ن �الل م�ل، هذا دلیل قاطع من الناح�ة العلمیة ٔ�ن 

لتوا� د�ل صغار أ�سامك وا�يل هام البدایة د�ل السلس� الطبیعیة د�ل ا
ٔ�لك مجیع ٔ�نواع أ�سامك كتكون يف الشواطئ، مايش يف ٔ��ايل الب�ار حبال 

 3ا�يل قلت الس�ید الوز�ر، هذه الرمال �س�تخرج من الشواطئ دا�ل 
أ�م�ال ودا�ل م�ل  3د�ل أ�م�ال، �یف یعقل كمننع الصید دا�ل 

�لبال�ك�ون، وكنطلقو �س�تخرجوا الرمال، ٔ�ن تنعرفو هاذ الرمال غنیة 
  .هو املعاش د�ل أ�سامك البال�ك�ون

صغار د�ل أ�سامك تتوا� يف ذ� املنطقة، املنطقة د�ل العرا�ش �ٔ ا
 (Les anchois)ا�يل معروفة �ملصید أ�خضم �رخيیا وأ�مه ف� یتعلق ب 

ما بق�ناش ك�شوفوه، مبعىن تنقولو اح�ا  (Les anchois)الیوم يف العرا�ش 
   .يف الشامل الشطون

ٕاذا كنا اح�ا �ادي نعطیو الرخصة د�ل ملیون ونصف د�ل املرت 
د الرخص ا�يل ذا�ريت �لهيا  2املكعب �ش ��ذو إال�وة �ىل حسب 

د امللیون د�ل ا�رمه ونضیعو ب��ة ب�ٔمكلها ونضیعو ٔ�كرب املصاید  5د�ل 
ارخيیة د�ل اململكة د�ل املغرب وا�يل هو موجود يف هذه املنطقة ف� الت

یتعلق �ٔ�سامك الصغرية السطحیة، حىت من الناح�ة العملیة الت�اریة هاذ 
اليش �ري مفهوم، هذه الرمال اليت �س�تخرج الیوم �لمیا ثب�ت ٔ�هنا حىت يف 

يش يف املس�توى واجلودة د�لها شویة ما املس�ٔ� د�ل البناء تتعمل شقوق
  . املطلوب

هناك اس�تخراج رمال من أ�جحار، ٔ�نت تتعرف هاذ اليش هذا هو، 
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والت موجودة يف السوق، ٕاذن �اصنا نو�دو �ىل بدائل، الیوم قطاع 
  .الصید البحري م�فق �ىل ٔ�ن هناك رضر

ٔ�� ا�يل كنقرتح الس�ید الوز�ر، ٔ�ن تدار جلنة فهيا وزارة الصید البحري 
 و�كون املعهد الوطين �لبحث العلمي �ارض وجيرد �لینا من الوزارة د�لمك

  الناح�ة العلمیة هل هناك فعال رضر ٔ�و ما اكی�ش رضر؟
هاذ ا�لجنة ميل �كونوا فهيا هاذ الوزارتني حبضور السادة املس�شار�ن 
ویوقع عرض من طرف املعهد الوطين �لبحث العلمي، وا�يل هو م�فق معنا 

اجمتعنا يف ٕاطار الغرف املهنیة و�امعة الغرف مع  مج� وتفصیال، وس�بق لنا
الوزارة د�لمك واكن ٕاتفاق مهبم من طرف املعهد الوطين �لبحث العلمي ٔ�ن 

  .هناك رضر ورضر خطري �دا فهاذ العملیة د اس�تخراج د�ل هاذ الرمال
ولهذا املهنیني حلد الیوم، اح�ا ت��فهمو ٔ�ن املس�ٔ� د�ل الق�یطرة، رمبا 

�بعهتا، مت السحب د�ل الرخصة، هاذ الناس هاذوا ت�ش�تغلوا من راك ٔ�نت 
ٕاىل الیوم ا�ٓن، ٔ�� الرضر ا�يل ت�شفوه اح�ا كقطاع الصید  �2008دود 

البحري هو رضر �د خضم وتیخصنا وا�د احلاكمة، الس�ید الوز�ر، يف 
ٕاطار هاذ ا�لجینة، ا�يل �كون عندو حاكمة بنظرة �لمیة حيسم يف هذا 

  .املوضوع
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .لمك اللكمة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر، تفضل

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
هو الس�ید املس�شار �ىل لك �ال ف� تفضلمت به اك�ن �دد من أ�مور 

، ٕال�وات�ا�يل يه معقو�، لكن ربطتو هاذ القضیة د�ل اس�تخراج الرمال 
راه ا�و� ما تتقل�ش �ىل إال�وات، راه اك�ن ٕاشاكل ف� یتعلق �لرمال، 
ٔ�ن الرمال اح�ا حمتاج�هنم لٔ�وراش ا�يل عند�، ؤ�� ٔ��ساءل واش هاذ 

  .القضیة هاذي، �ىل لك �ال يف ا�راسات ا�يل ا�ٓن مل تث�ت هذا أ�مر
انون د�ل املقالع، ا�ٓن ف� یتعلق �لرخص ٔ�صبحت ختضع ملق�ضیات الق

ؤ�نت �ارف هاذ القانون، ا�يل ف�ه وا�د العدد د أ�مور س�ن�رت�ا 
حبذافريها، لكن ملاذا؟ واش اململكة املغربیة س�تكون بد�ا يف ا�ول لكها 
اليت �س�تخرج الرمال من الب�ار؟ القضیة د�ل ٔ�ننا ند�رو جلنة ونث��و، ٔ�� 

  .ما عندي حىت يش مشلك
� یتعلق بوا�د العدد د القرارات التطبیق�ة د�ل �ىل لك �ال ا�ٓن ف

القانون د املقالع، هناك قرار مشرتك ما بني وز�ر التجهزي ووز�ر الصید 
البحري، ؤ��ید ٔ�ن وزارة الصید البحري ت�ٔ�ذ بعني �عتبار هذا ا�ي 

  . تفضلت به
حنن يف وزارة التجهزي ما عند�ش مشلك، ٕاذا ث�ت، ٔ�ن القانون 

لنا �امس، ٕاذا ث�ت ٔ�ن هناك رضر �لب��ة مل �سمل ٔ�ي رخصة �یفام �ل�س�بة 

  .اكن نوعها
بطبیعة احلال ت��قى ا�ٓن ما املقصود هباذ ا�راسة د الب��ة؟ وهاذ 
ا�راسة د الب��ة يه اليت جيب ٔ�ن یمت تقعیدها، ٔ�ن هناك بعض أ�مور 

عند�  ل�ست حصی�ة، ؤ�� نقول � وهاذي ٔ�عطی�ين م�اس�بة، راه املشلك
د الرمال املس�تعم�  %55ما يش هنا، راه ٔ�� قلت يف جملس النواب راه 

لكها تتجي من القطاع الغري املنظم، ؤ�نمت تعلمون �یف یمت ذ� يف ظروف 
  . بطبیعة احلال ا�يل تیكون عندها وا�د أ��ر �بري �دا �ىل مسیتو

احلال �رشاكة فٕاذن البد نلقاو احلل، وهاذ احلل ميكن لنا نلقاوه بطبیعة 
  .مع الوزارات املعنیة ومع املهنیني املعنیني

  .شكرا الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل �لسؤال املوايل وأ��ري يف هاذ القطاع، موضو�ه مراق�ة 
اس�تغالل املقالع، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

  .احلاج ٔ�محد واملعارصة ل�سط السؤال، تفضل

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

 �14زي التطبیق م�ذ  27.13القانون رمق �ىل الرمغ من دخول 
، فٕان ظاهرة �س�تغالل العشوايئ واملفرط ملقالع الرمال 2017د�سمرب 

  . والك�بان السا�لیة والشاطئیة الزالت مس�مترة
، الس�ید الوز�ر احملرتم، حول التدابري املت�ذة ملراق�ة �� �سائلمك

  اس�تغالل املقالع وا�رتام الضوابط البی��ة و�لزتام ب��ود دفرت التحمالت؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :اءالس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك وامل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
؟ ٔ�ن 27.13الس�ید املس�شار، ٔ�ساسا �الش �اء قانون املقالع د�ل 

اكنت وا�د العدد د�ل املشالك، وهاذ املشالك ت�شريوا لها السادة 
املنتخبني تتعلق معوما، ٔ�ن اك�ن وا�د سوء �س�تعامل د املقالع، �اء 

صدر املرسوم التطبیقي د�لو، ويف املرسوم التطبیقي القانون، القانون یاله �ٔ 
ٕاىل الحظتوا السادة املس�شار�ن، ٔ�ننا ٔ�ح�ا رسعنا به وما �دم�اش �ىل 

اليت تت�دث عن رشطة املقالع ٔ�نه اكن وا�د النقاش مع وزارة  45املادة 
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ا�ا�لیة ٔ�ن هاذ أ�مر ا�ي یتعلق �لرشط �شلك �ام نؤ��، ٕاذا اح�ا 
سوم د� حنن بصدد ٕاخراج القرارات، ا�لب القرارات ا�يل خرج�ا املر 

  .مرتبطة بوزارة التجهزي خرجت، �يق القرار املشرتك
هاذ الرتسانة القانونیة كقانون ومكرسوم تطبیقي وكقرارات يه اليت 
س�تفيض بعد ذ� ٕاىل ما تفضل به الس�ید املس�شار ف� یتعلق ب�شدید 

وا�د العدد د أ�مور ا�يل �ا فصلها  العقو�ت، ٔ�ن القانون د�لنا ف�ه
، تتعلق )la géolocalisation(املرسوم لاكن عند� فهيا ٕاشاكلیات تتعلق 

  .ٕاىل �ري ذ�إال�داثیات �لوزن، تتعلق 
د إالماكنیات ا�ٓن م�وفرة ��و� �شلك �ام،  %95نعتقد ٔ�ن وا�د 

ل�ان الوطنیة ٔ�ن ٔ�ن اكینة وزارة التجهزي لكن اك�ن جلان العمالتیة واك�ن ا�
�كون صارمة يف تطبیق القانون، �هیك �ىل ٔ�ن ا�ٓن يف القانون ٔ�صبحنا 
ملزمني ��راسات الت�ٔثري �ىل الب��ة، ؤ�ي دراسة تث�ت ب�ٔن هاذ املقلع و�ا 

)rentable économique (ف�ه مشلك ما غیدارش.  
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .ة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�باللكم

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
الس�ید الوز�ر، صدر قانون ا�يل هو قانون �م �دا، قریناه، ف�ه 
ٕاجراءات يف الواقع ٕاذا اكن تطبیقه سل� سوف يف الواقع جند �لوال كثرية 

  .لهاذ ٕاشاكلیة املقالع
ت هاذ املقالع وا�د يف البدایة هاذ القانون �اء �الش؟ ٔ�ن ٔ�وال اكن

النوع من الریع، هاذ الریع ا�ي یؤدي ٕاىل اخ�الالت �برية �دا �ىل الب��ة، 
راه أ�خ �لكم ف� خيص الصید البحري وكذ� ف� خيص �دد من املناطق، 

يف أ�هنار، ٕاذن بعض ا�ول متنع بتا� اس�تعامل  الویدانم�ال ٕاىل شف�ا يف 
الاكریري، ٔ�ن الواد فهو حمل ب�يئ ف�ه �ش هيز مهنم ید�رمه ف الویدان

 الكواكتتواز�ت بی��ة دا�ل الوادي، مث كذ� عندو ت�ٔثري �بري �دا �ىل 
د�ل السوايك د�ل الناس، اكینة ٕاشاكلیة يف الواقع عند املقالع مايش ما 
�یناش، اكینة ٕاشاكلیة، �متناو هاذ القانون ٔ�ن �كون قادر �ىل ٔ�ن حيل هاذ 

  .إالشاكلیات و�كون تطبیق القانون حبذافره
كذ� هناك ٕاشاكلیات مرتبطة �لوضع، ٔ�ن وقت ما تتعطى رخصة 

ما تیكو�ش اس�شارة مع الساكنة وتیكون مشلك بني  املقلع يف م�طقة معینة
الساكنة وبني ٔ�حصاب املقلع، هاذ املشالك فهيا يف الواقع جزء ف�ه نوع من 

  . �بزتاز، ولكن ف�ه جزء �ٓخر تیكون ف�ه رضر
�لتايل عندما تعطي ا�و� رخصة ف� خيص رخصة د�ل املقلع �اص 

ي ال من الناح�ة القانونیة، �كون ذاك الس�ید ا�يل اس�مثر �اص �كون محم
ولكن ما �ادي �كون محمي ٕاال ٕاذا كنا فهمنا الساكنة ا�اورة �ىل ٔ�هنا ما 

غیكون عندها ت�ٔثري ف� خيص الع�ش د�لها، ف� خيص املیاه السقي د�لها، 
  .ف� خيص وا�د العدد د�ل املسائل

حلقاش تتكون كذ� ف� خيص املراق�ة، الفلوس، إالماكنیات املادیة، 
طن هو �هيز  1000ٕاقرارات، تیجي تید�ر ٕاقرار، تیقول � ب�ٔن خزان 

طن، ما اكی�ش الطرق ا�يل متكن امجلا�ات احمللیة واجلهات ٔ�وال  2000
حىت الوزارات امللكفة هبذا املوضوع ٔ�ن تتحقق من المكیات احلق�ق�ة اليت 

لیة وتفوت �ىل ٔ��ذت من هاذ أ�هنار، و�لتايل تفوت �ىل امجلا�ات احمل 
ا�و�، ٕاماكنیات �برية �دا، ٕاما الغرامات اكینني يف القانون، ٕاىل �ٓخره، 

، هاذ نیا�تو�متناو ٔ�ن هاذ اليش لكو یتطبق �ش ميكن �كون هاذ أ�رك 
املقالع �كون ركزية لتمنیة اق�صادیة فعلیة، ٔ�ن بالد�، نعم، بالد� �اصها 

ٕاذن تید�ل يف ا�ورة  الرم�، �اصها احلجر و�اصها الك�اص،
�ق�صادیة، ولكن البد من الت��ع، والبد من ٔ�ن ٔ�ي وا�د عندو مقلع كام 
�كون هاذ املقلع �اصو یعطي الواج�ات ا�يل �اصهم یعطیومه �لجام�ات 
احمللیة ویعطهيم ��و�، حىت هاذوك املناطق ا�يل فهيم �ق�ال�ات هذاك 

و املشالك �شوف �ىل ٔ�نه عندو ٔ�و ال درت ل �وكاملواطن ا�يل طلعيت لو 
بعض املسائل ا�يل يه اكطریق �وا�د العدد من املسائل اليت تیحس �ىل 
ٔ�ن اك�ن مردود �ل�س�بة لهاذوك امجلا�ات �ل�س�بة �لمقالع ا�يل تتكون �ىل 

  .�راهبا
  .و�متىن �كون الس�بق لهاذ القانون

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ارشكرا الس�ید املس�ش

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
ال، هو الس�ید املس�شار �ري اطمنئ، ٕاىل اكن �ري �ىل البناء القانوين 
ما تنظ�ش واش اك�ن يش بناء ٔ�حسن م�و، ٔ�ن ٔ�ساسا د� �ٓش غیويل؟ 

  . لمقالع، واح�ا غنعرفو امسیتود� لك �ة يه ملزمة بوا�د ا�طط �وي �
�ري القضیة د�ل ا�راسات �ىل الت�ٔثري الب�يئ �اص �كون فهيا وا�د 

  .التوازن، ال رضر وال رضار
�ري �اود �ين �اصنا نفهمو ب�ٔن هاذ اليش د�ل املقالع راك ٔ�رشت �، 
راه مرتبط �الق�صاد الوطين، وٕاال واش �ادي منش�یو اح�ا جنیبو هاذ اليش 

  .را، ما ميك�ش، هاذ اليش البد �كون يف بالد�من �
�اص �كون وا�د التوازن املطلوب، القضیة د�ل املراق�ة يف ٕاطار 
القانون ويف ٕاطار النصوص التطبیق�ة د�لو س�تكون صارمة، ح�ث من 
ق�ل ما اك�ش عند� هاذ إالماكنیات، د� مع هاذ اليش د� ا�يل وىل، راه 

ٕاذن غتكون   (.la possibilité d’utiliser des drones)اك�ن حىت
  . املراق�ة
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ونقو� حىت �الیا راه اكینة املراق�ة، هاذ ا�لیامات سدینا وا�د املقلع 
ومع ذ� اك�ن تد�الت من ٔ�طراف ا�يل كتقول ال، راه الس�ید كذا، كذا، 
مع العمل ٔ�ن ا�ي اكن مطلو�، ماذا؟ هو ٔ�ن یلزتم بعدد من املالحظات 

�ل�ان إالقلميیة، وهذیك ا�ل�ان إالقلميیة متثل فهيا لك ا�يل كد�رها ا
أ�طراف، ٔ�� كنقول دميا القانون موجود، �اص �كون توازن، ٔ�ن حىت 
هاذ القضیة د ا�راسات �ىل الت�ٔثري يف الب��ة �اصنا نضبطوها، من هذا 
ا�ي هو مؤهل �ش ید�ر هاذ ا�راسة د�ل الب��ة؟ ولكن �یبقى دامئا حق 

ض يف هذیك ا�لجن العمالتیة عند املواطنني وعند مجعیات ا�متع ��رتا
  .املدين، ٕاذن فعال حسوا ٔ�ن اك�ن وا�د الرضر معني

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة ا�س�توریة

الوطين، وموضو�ه  ون��قل �لسؤال أ�ول واملو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب
الو�اء العقاري ا�صص لالس��ر، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید موالي ٕا�راهمي رشیف
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء، 

  سادة املس�شارون،الس�یدات وال 
یعد العقار �روة هامة وحمراك رضور� ود�امة ٔ�ساس�یة لتحق�ق إالقالع 
�ق�صادي الوطين، ومتنع �لیه س�یاسة ا�و� يف جمال التعمري، كام یعترب 
الو�اء الرئ�يس لتحفزي �س��ر املنتج واملدر ���ل، واحلافز خللق فرص 

 خمتلف ا�االت الصناعیة الشغل وانطالق املشاریع �س��ریة يف
  .والفالح�ة والس�یاح�ة واخلدماتیة و�ريها

�ا، �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه ٕاسرتاجتیة احلكومة �مع �س��ر 
  يف جمال العقار؟ 

  وهل هناك اح�یاطي عقاري خمصص �لمشاریع �س��ریة؟
ما�ا يف وما يه التدابري املت�ذة حملاربة ظاهرة التجمید العقارات ٕالد

  ا�ورة �ق�صادیة؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

الس�ید عبد أ��د الفايس الفهري وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري 
 :وإالساكن وس�یاسة املدینة

  .الس�ید الرئ�س
  الس�ید املس�شار احملرتم،

املس�ٔ� د�ل العقار مس�ٔ� ٔ�ساس�یة، ٔ�ن العقار يه ٔ�رضیة �لفعل هاذ 
ٔ�ساس�یة لتفعیل ؤ�جرٔ�ة الس�یاسات العموم�ة، ويف الرب�مج احلكويم 
ٕاصالح النظام العقاري يف ٔ�فق �شجیع �س��ر املنتج وحتسني الولوج ٕاىل 

  .العقار وجتوید حاكمة تدبريه من النقط أ�ساس�یة
  :اك�ن �دد د�ل ا�هودات

وال، ا�هودات ا�يل اكینة يف جمال القانوين، م�ال تعدیل و�متمي �ٔ 
  . مق�ضیات الظهري املتعلق �لتحف�ظ العقاري

اس�تصدار مدونة احلقوق العی��ة، القانون املؤطر �لرشاكة بني القطاع 
العام واخلاص، �رسیع وثرية حتف�ظ أ�مالك العقاریة من �الل ت�س�یط 

  .اعي، ٕاذن اك�ن جمهوداملساطر و�شجیع التحف�ظ امجل
اك�ن جمهود كذ�، ف� خيص التخطیط احلرضي وهتیئة وٕا�داد و�ئق 

متت املصادقة  2016و 2012د�ل التعمري، حبیث يف الفرتة م�ال ما بني 
ٔ�لف هك�ار  100وثیقة مك�ت من ف�ح ٔ�زید من  �600ىل تقریبا �ىل 

لربامج، البد �كون عند� �لتعمري، ولكن هاذ إال�راه ٔ�مام وا�د العدد د�ل ا
وا�د ا�طط، وا�د التصور، وا�د إالسرتاجتیة شام�، وا�ٓن حتت 

 MCC(ٕارشاف رئ�س احلكومة، ويف ٕاطار حتدي أ�لف�ة مغرب 
MAROC ( اك�ن ا�ٓن وا�د ا�راسة د�ل وا�د إالسرتاجتیة مشولیة، ف�

اظرة الوطنیة خيص هاذ القضیة د�ل العقار، تفعیال �لرسا� امللك�ة �لمن
  .2015حول الس�یاسات العقاریة د�ل 

  :�ل�س�بة �لوزارة �ش�تغل �ىل وا�د العدد د�ل احملاور نذ�رها �رس�ة
ٕا�داد مشاریع قوانني، قانون یعين بو�ئق التعمري، �س�متد مرجعیته من 
م�ادئ التعمري املس�تدام هبدف تقلیص من التوسعات العمرانیة و�ك�یف 

  .الرقعة احلرضیة
� ٕا�داد مرشوع قانون یعىن بت�دیث رشوط و�یف�ة ف�ح م�اطق كذ

ٔ�ساس�یة ٕا�داد التصور الشمويل �لمس�ٔ�  -ٔ�عتقد-مف�و�ة �لتعمري، مث نقطة
القمية الزائدة ) la plus value(د�ل متویل والتعمري، و�یف �س�تف�د من 

الناجتة عن ف�ح م�اطق �لتعمري ٔ�و عن تغیري التخصیصات التعمريیة، هذه 
 احملاور د�ل �ش�تغال ا�ٓن ف� خيص هذه النقطة ا�يل ٔ�� م�فق معامك يه

 .مس�ٔ� ٔ�ساس�یة
  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب
  :املس�شار الس�ید موالي ٕا�راهمي رشیف

طة �شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات ا�يل اعطیتو� ا�يل مرتب
مب�ال �س��ر يف العقار، ا�يل بغیت نؤكد �لیه ٔ�نه �ل�س�بة �لعقار يف 

يشء تعدد أ�نظمة د�ل العقار، هناك نظام  ة، ٔ�ولاملغرب هناك خصوصی
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هناك عقار ا�يل �ري حمفظ، كذ� هناك یعين و عقاري ا�يل هو حمفظ، 
�ن ٔ�رايض ٔ�مالك ا�و� اخلاصة اك�ن امل� العام، اك�ن ٔ�رايض امجلوع، اك

  .الساللیة، یعين تعدد أ�نظمة
اك�ن كذ� مشلك مرتبط �ىل ٔ�نه ٔ��لب القوانني ا�يل ت�ٔطر هذا 

البد من  1919- 1913القوانني اجلانب العقار يه من الفرتة �س�تعامریة، 
  .اجهتاد وطين مغريب �الص من ٔ��ل جتمیع هذه القوانني و�مثیهنا وتعدیلها

عامل أ�رض، اس�تعامل أ�رض یعين الو�ئق النقطة الثانیة مرتبطة �س�ت
د�ل التعمري تعاين من ٕا�راهات م�قادمة ومهتالكة كذ� الواكالت احلرضیة 
ال تقوم بدورها كام جيب يف البت يف امللفات يف ا�ٓ�ال املطلوبة، وكذ� 
نالحظ غیاب روح �جهتاد عند الواكالت احلرضیة فه�ي �امدة ٔ�مام یعين 

وانني التعمري، البد من ٔ�ن �كون هناك مرونة ٔ�كرث والبد تفسري مق�ضیات ق
  .ٔ�ن �كون هناك اجهتاد يف البت يف هذه امللفات

الرصید العقاري كنقطة ٔ��رية هو �ٓ�ذ �لت�ٓلك وال ٔ�دل �ىل ذ� ؤ�نه 
ٔ��لب مشاریع ا�و� ا�ٓن تل��ٔ ملسطرة �زع امللك�ة من ٔ��ل توفري العقارات 

  .تعبئة العقارٕالجناز املشاریع، البد من 
ملیون  15وهنا �سائلمك �ىل الورش د�ل ٔ�رايض امجلوع ا�يل ب 

د امللیون د�ل ال�سمة،  8هك�ار ا�يل تعين �لهيا وا�د الساكنة د�ل 
  .�سائلمك عن هذا الورش فني وصل؟ وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید املس�شار

ملتبقى، بضع ثواين اللكمة لمك ٕاذا رغبمت يف ذ� يف �دود الوقت ا
  .الس�ید الوز�ر تفضل

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة

تفا�ل ف� خيص نقطة وا�دة هناك جمهود �بري ف� خيص ٕا�داد و�ئق 

د�ل التعمري �ىل صعید الواكالت احلرضیة، مع العمل ٔ�ن هناك رضورة 

د�ل مس�ٔ� التخطیط احلرضي وا�يل ت�ٔ�ذ  حق�قة مراجعة املقاربة العامة

  .بعني �عتبار هاذ املس�ٔ� د�ل تدبري نذرة العقار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين موضو�ه، خروقات جمال التعمري، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

  .شاراملس� 
  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر،

  السادة الوزراء،
  الس�ید الوز�ر،

ٔ�مام ما یعرفه جمال التعمري من خروقات قانونیة وتدبريیة تؤ�ر �لشلك 
ودات بالد� يف املبارش �ىل جاملیة املدن وتنعكس �شلك سليب �ىل جمه

  .ت�س�یط رشوط �س�تفادة �لمواطنني من السكن الالئق
�سائلمك الس�ید الوز�ر عن التدابري املت�ذة لتصحیح اخلروقات اليت 

  .یعرفها تدبري جمال التعمري؟ وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

 . شكرا الس�ید املس�شار
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینةالس�ید وز�ر إ 

ٔ�وال ف� خيص التحق�قات اليت تفضلمت ٕ��رهتا يف سؤالمك املتعلقة بوجود 
ٕاخ�الالت، بطبیعة احلال مس�ٔ� د�ل التحق�قات والتف��ش و�ف��اص 

وبطبیعة احلال �ادي �كون عندها  ،مس�ٔ� مس�مترة والتحق�قات �اریة
 هذا بیعیة، والوزارة تتلعب ا�ور د�لها يفط داریة والقانونیة ال الٕ اعات بت 

ٓ ىل �انب املتد�لني إ ا�ال    .خر�ن�
املس�ٔ� د�ل الزجر  مايش فقط يف هادنقوم به  اذاولكن ا�يل �م هو م

  .ولكن �لوقایة من هاد اخلروقات
ل معلیة لت�ٔطري هاذ ا�ال د� وٕا�داد و�ئق التعمري يف �د ذاتهاد اك�ن 

لزجر ا�الفات يف جمال التعمري حق�قة هاذ  66.12القانون التعمري، اك�ن 
ٕاكس�ناد �ام املراق�ة ٕاىل  ،املس�ٔ� ٔ�ساس�یة �اب بعض املسائل ٔ�ساس�یة

الرشطة القضائیة وٕاىل مراقيب التعمري ا�و� هلم هذه الصفة  طضبا
ل ضبطها د� طرةد�ل هاذ ا�الفات واملسودق�ق وحتدید واحض  ،الضبطیة

  .ٕاىل �ري ذ�
يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال ٕان شاء هللا �كون  �ش�تغل �شواح�ا كام تعلمون 

  .نصوص تنظميیة ا�يل متك�ا بتفعیل هاذ القانون �شلك ٔ�جنع
، بغیت نقول كذ� ٔ�ن يف ا�ال د�ل ا�الفات واضعنا وا�د اخلرائطیة

التعمري  يد�ل الرشوة يف قطاع )cartographie des risques(ا�اطر 
والعقار، وا�ٓن ٕانطالقا من هاذ اخلریطیة عند� وا�د التصور وا�د اخلطة 

 ،التحسني التواصل،ر جالز  ،الوقایة ،جوانب احلاكمة ،فهيا �دة جوانب
املناس�بة �ش ندرسو مجیع  جتي وٕان شاء ،الرتبیة ٕاىل �ري ذ�و تكو�ن ال 

  .�ذهان حنن من تنف النقط د�ل هاذ �سرتاتیجیة و�شوفو ٔ��
  .ذرةمعذرة مع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار 
  .التعق�ب، املهم اك�ن اجلواب �ىل السؤال هذا هو ا�يل �م، تفضل أ�خ
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  :عبد الرحمي المكیيل املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  الس�ید الوز�ر،
ري هاذ املشالك د�ل التعمري �ا� من أ�س�باب اجلوهریة د�لها يف �

الهجرة القرویة حنو املدن، اك�ن مشلك د� د�ل الش�باب ا�يل ت��غیوا 
اح�ا جرت العادة والتقالید د�ل البالد هو ٔ�ن .. ت��غیوا �كونوا.. یزتوجوا 

ت��غي �ش �ادي الناس القرویة �یكونوا ساكنني �دا الوا��ن د�هلم، الیوم 
ی�ين وا�د ا�ار د�لو فني �كون �دا الوا��ن د�لو ما تی�لیوهش ما 

  .بقاش عندو احلق �ش �كون هوا� �دا الوا��ن د�لو
هاذ الس�ید هذا هاذ الش�باب ٔ�ش�نو تیوقع؟ �مييش �لمدن ا�يل يه 
جماورة، �مييش م�ال لٔ�ح�اء الشعبیة، تیكون فهيا الطابق أ�ول الطابق 

ثاين، �مييش تید�رو حىت الطابق الثالث، الطبق الرابع یعين هذا تیويل ال 
�شویه �لجاملیة د�ل هذیك املدینة ا�يل هو فهيا، �ميش�یوا تیا�ذوا ٔ�رايض 
ا�يل يه د�ل امل� العام ی��وا فهيا، تتويل دور الصف�ح عشوائیة البناء �ري 

�يل �اد�ن هبا طریقة قانوين، یعين هاذ النظام �اصو یتقاد ٔ�ن الطریقة ا
عشوائیة، ٔ�ن أ�ح�اء الشعبیة، �یف ما قلت � الس�ید الوز�ر، طابق 
�ين وتید�ر فوق م�ه الطابق الثالث والرابع راه تیويل خطري، راه تیويل 
مشالك، راه هذاك الس�ید وا�د ا�هنار �ادي تطیح �لهيم هذیك ا�ار و�اد 

مشالك �برية ا�يل يه تتخبط فهيا نو�لو فهيا �اد غتويل املشالك، ٔ�ن اك�ن 
املدینة والبين العشوايئ وال حس�ب وال رق�ب، وال من حيرك سا�ن هاذ 

  .اليش ا�يل ت��لكمو �لیه
اح�ا ما كند�روشاي �لیك ب�ٔنك راك ما �دام��ش، ولكن راه اك�ن 
مشالك ا�يل يه �برية �اصها تصلح، لهذا الس�ید الوز�ر ٔ�نمت مطالبون �ش 

�ا�ل من ٔ��ل ٕاجياد �لول لهذه إالشاكلیات ومعاجلهتا من  تتد�لوا �شلك
�ذورها، وما ميك�ش ند�رو �ري �رسانة من القوانني ٕان اكنت ما �اداشاي 
تتطبق، �اصنا نطبقو القانون و�اصنا ند�رو ونبذلو وا�د ا�هود، من 
السلطة من لكيش �اصو یتحمل املسؤولیة د�لو، ٔ�ن الطریقة ا�يل �ادیني 

 طریقة عشوائیة و�اصنا حنافظو �ىل بالد� وحنافظو �ىل امجلالیة هبا د�
د�ل بالد� حىت من أ�لوان الس�ید الوز�ر، لك وا�د �ید�ر ا�لون د�لو 

  فني يه امجلالیة؟... ا�يل بغا، ها أ�خرض ها أ�محر ها أ�صفر ها أ�لوان 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار

  .ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب، تفضلاللكمة لمك الس� 

 :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
ٔ�� م�فق معك ب�ٔن هاذ الضغط �ىل املدن تیطرح وا�د العدد د�ل 
املشالك، السكن العشوايئ وهاذ خمالفات التعمري، ؤ�� م�فق معاك ب�ٔن 

اص �لول بدی� �ل�س�بة �لساكن ا�يل مؤهلني احللول الزجریة ال �كفي، �

ميش�یوا لهاذ النوع من السكن، وهذا یق�يض نعت��و �شلك قوي �لسكن يف 
العامل القروي �رب وا�د العدد د�ل أ�مور، ٔ�� ٔ�ؤمن كثريا يف مس�ٔ� 
ا�هنوض والت�ٔهیل د�ل املراكز الصا�دة، �ش�تغلو �لهيا ح�ث من ش�ٔهنا 

ا�يل رمبا ختفف من الضغط املوجود ا�ٓن �ىل املدن، ختلق وا�د ا�ینام�ة 
واح�ا �ش�تغل �ىل ٕاسرتاتیجیة يف هاذ ا�ال وجتي املناس�بة ٕان شاء هللا 

  .فا�ن نتلكمو �لهيا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
و�ني �لس�ید ون��قل ٕاىل قطاع الش�باب والر�ضة، مع السؤالني امل

الوز�ر حول ا��ت الصیف�ة واليت جيمعها و�دة املوضوع، والبدایة مع 
سؤال فریق العدا� والتمنیة، وموضو�ه العرض الوطين لرب�مج التخیمي، 

  .تفضل الس�ید املس�شار لتقدمي السؤال

  :احلسني العبادي املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  لسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات وا

  الس�ید الوز�ر،
یعترب التخیمي �ملغرب مرشوع وطين حيظى �ٔ�ولویة �ى وزار�مك، كام 
جيب ٔ�ن حيظى �ٔ�ولویة كذ� �ى القطا�ات احلكوم�ة املعنیة هبذا أ�مر، 
نظرا ٔ�مهیته ونظرا ملا یلعبه من دور يف �كو�ن ر�ال الغد و�رب�هتم، انقىض 

  .�سلبیاته وٕاجيابیاته 2017یمي لس�نة مومس التخ 
ا�ٓن �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن ٕاسرتاتیجیة وزار�مك لتدارك 

  �خ�الالت اليت عرفهتا �رامج التخیمي �لس�نوات السابقة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

السؤال الثاين موضو�ه، تق�مي ا��ت الصیف�ة، اللكمة �لس�ید رئ�س 
  .الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعرف ا��ت الصیف�ة ٕاق�اال �بريا من طرف أ�طفال ملا لها من دور 
فضل ٕاجيايب يف �كو�ن خشصیة الطفل ومتك�نه من �سب �ارات ٕابداعیة ب

مؤطر�ن ممترسني، ٕاال ٔ�ن ظروف التخیمي ال ختلو يف بعض أ�ح�ان من 
  .حوادث تنعكس سلبا �ىل أ�طفال ؤ�رسمه
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ما هو تق�ميمك لعملیة التخیمي : بناء �لیه �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم
�الل الس�نة املاضیة؟ ما يه التدابري املت�ذة ٕالجناح التخیمي �الل الس�نة 

مس�ت�دات تدبري الصفقات العموم�ة املربمة يف ٕاطار احلالیة؟ ما يه 
  ا��ت الصیف�ة؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار

اللكمة لمك الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة لٕال�ابة عن السؤالني 
  .املتعلقني ���ت الصیف�ة، ٔ�تفضل

  :الس�ید راش�ید الطاليب العلمي وز�ر الش�باب والر�ضة
  .كرا الس�ید الرئ�سش

شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني من فریق العدا� والتمنیة ومن فریق 
احلركة الشعبیة �ىل طرح هذا السؤال، هاذي م�اس�بة ٔ�نه فعال الوزارة 
ا�ك�ت م�ذ انقضاء الفرتة السابقة د�ل ا��ت ود�لنا يف تدبري �دید، 

و�ة �ىل مس�توى و�ادي نت�اوز لك إالشاكالت ا�يل اكنت مطر 
ا�لو��س��ك واليت اكنت حمط انتقاد �بري من �ن ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، وا�يل وضع أ�صبع د�لو �ىل مجمو�ة من �خ�الالت، �اولنا 
هاذ الس�نة نت�اوزو �ىل مس�توى التدبري مجیع �خ�الالت اليت ٔ�شار ٕا�هيا 

  .ا�لس أ��ىل �لحسا�ت
اذ الس�نة ارفعنا العدد �الل الصیف، مر�� �نیا، ٔ�مه يشء �ل�س�بة له

الصیف ا�يل كتبدٔ� من فاحت یولیوز ٕاىل أ�س�بوع أ�ول من ش�ت�رب، مخسة 
طفل �ل�س�بة �ل�امعة الوطنیة  80000املرا�ل، الس�نة املاضیة اكن خمي 

�ل�س�بة �لجمعیات احمللیة، هاذ الس�نة هاذي وصلنا ٕاىل  10000و
 20600اجلامعة الوطنیة �لتخیمي،  105000، %50حبیث زد�  150000

 �10000لجمعیات احمللیة ٔ�نه ارتفع العدد �ل�س�بة �لجمعیات احمللیة، مث 
  .�ل�س�بة �لمؤسسات �ج�عیة التابعة �تلف القطا�ات احلكوم�ة

النقطة الثانیة كذ� انه �الل الس�نة املاضیة جسلنا مجمو�ة من 
لیة ٔ�و الوطنیة ا�يل ما �رتم�ش املامرسات من طرف بعض امجلعیات احمل 

الرشوط وا�يل د�لت يف الالحئة السوداء وا�يل ما اس�تافد�ش هذه الس�نة 
، مت ٕا�الق العرض يف �2ل�س�بة �لعرض، مت ٕاطالق العرض �الل شهر 

�ش ٔ�عطنا ند�رو الربجمة، هناك من ی�ٔيت ا�ٓن تیقول � ٔ�� �غي  4شهر 
ه �رجمة ومت التوزیع و�تفاق مع �س�تافد، ما ميلكنوش �س�تف�د ا�ٓن ٔ�ن

  .اجلامعة الوطنیة وامجلعیات احمللیة
من الرشوط أ�ساس�یة د�ل التنظمي ٔ�ن امجلعیات، وكنا مت التكو�ن، 

مكون ومدرب د�ل ا��ت، ا�يل  5000معلیة التدریب والتكو�ن لربط 
  .حىت هام حصلوا �ىل التكو�ن الالزم يف هذا إالطار

الل هاذ الس�نة هاذي نغريوا مجیع القضا� املرتبطة تنطمحوا انه من �

�لتدبري، ٔ�نه الهاجس د�لنا الرئ�يس، كام �اء يف املدا�لتني د�ل امجلیع 
�لجمیع، انه نتوافق حول املضمون الرتبوي خيدم الت�ش�ئة �ج�عیة د�ل 
هاذ أ�طفال والتصاحل د�هلم مع املواطنة ومؤطر�ن من طرف ٔ�طر ا�يل 

�ىل التكو�ن الالزم، وما �اد�ش نضیعو وق�نا يف إالشاكالت  حصلت
الصغرية اليت اكنت يه ا�يل �رزة، بغینا نت�اوزها �ش هنمتو �ٔ�طفال ٔ�كرث 
و�كون حلظة د�ل الفرح د�ل هاذ أ�طفال، حلظة د�ل �ش�تغال امجلاعي 

  �ش ميكن هلم 
  .ند�لو يف هاذ إالطار د�ل الت�ش�ئة �ج�عیة

  .راشك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

منر ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضل

  :احلسني العبادي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ��ل ٕاجناح البد يف البدایة ٔ�ن �ش�ید ��هودات املبذو� من طرفمك من 
، لكونه مر يف ظروف اس�ت��ائیة، ٔ��مك مل �2017ر�مج التخیمي لس�نة 

�سطروا �ر�جمه بل معلمت �ىل ت��عه وتنف�ذه، كام �س�ل كذ� تفا�لمك 
إالجيايب مع تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت والعمل �ىل ٔ��ذ هذه املعطیات 

  .بعني �عتبار
  الس�ید الوز�ر،

حتت ٕارشافمك، �ر�مج التخیمي،  2018تخیمي لس�نة �متىن جناح �ر�مج ال 
س�نة، وهو �ر�مج دو�  100كام یعمل امجلیع، هو �ر�مج عریق یعود حلوايل 

حتت الر�ایة السام�ة لصاحب اجلال�، اهمت به الرب�مج احلكويم، �� 
وجب �ىل مجیع القطا�ات احلكوم�ة ٔ�ن تتد�ل يف هذا الرب�مج، ٔ�ن 

  .سها وزارة الص�ة ووزارة النقل ووزارة الرتبیة الوطنیة�سا�دمك، و�ىل ر�ٔ 
إال�راهات د�ل هاذ القطاع معروفة، الس�ید الوز�ر، قد معلمت �ىل 
�شخیصها وعرفمت �خ�الالت، �متىن ٔ�ن تعملوا �ىل تقوميها ومعاجلهتا يف 

  . قادم أ��م
  : �ینا مطالب، الس�ید الوز�ر، حمددة ويه

�ىل جتس�ید املقاربة  –س �ك�ري �لهيا وهذا ل� -حرص الوزارة  -
ال�شار�یة ب�هنا وبني مجعیات ا�متع املدين يف ٕاطار قانوين مؤسس، یضمن 

 الرشاكة الفعلیة ما بني الوزارة وما بني امجلعیات الفا��؛

كذ� نطالب �ل�رسیع يف ت�ٔهیل �يق ا��ت اليت تعاين من  -
 به يف هذا اجلانب خبصوص الك�ري تدهور يف ب��اهتا التحتیة، و�مثن ما مقمت

 من ا��ت؛
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كذ� نطالبمك ٕ��رام رشااكت مع امجلا�ات الرتابیة مبختلف  -
مس�تو�هتا من �ات وعامالت و�يق امجلا�ات أ�خرى، من ٔ��ل اخنراط 
هذه امجلا�ات الرتابیة يف هذا الرب�مج ودمعها املادي وٕا�داث فضاءات 

 لرتايب؛ختیميیة دا�ل دا�رة نفوذها ا

كذ� نطالبمك الس�ید الوز�ر، وهذا ٔ�ظن ٔ��مك �شاطرونين  -
الرٔ�ي، وس�بق لمك ٔ�ن رصحمت الك�ري من الترصحيات يف هذا اجلانب، وهو 
حماربة الریع والفساد يف القطاع، �اصة مع أ�ش�اص املتطفلني �ىل هذا 
ا�ال، یتوفرون �ىل مجعیة شلكیة وكذا املتعهد�ن امللكفني �لتغذیة، 

 .�س�ل ٕ�جيابیة وبتحسن التغذیة يف ا��تو 
يف أ��ري، الس�ید الوز�ر، نقول لمك ب�ٔنه �ان الوقت لتجعلوا �ر�مج 
التخیمي یغادر قسم الهواة ویلتحق بقسم الصفوة، وید�ل �امل ��رتاف مع 

  .ا��رى املئویة �لرب�مج
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ریق احلريك دامئا يف ٕاطار التعق�باللكمة �لف

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
�شكرمك �ىل توضی�ا�مك القمية حول موضوع من أ�مهیة مباكن، وتفا�ال 
مع جوا�مك، نؤكد يف الفریق احلريك تنوهينا ��ور ا�ي ٔ�حضت تلعبه 

ت�ش�ئة والرتف�ه والرتبیة �ىل قمي املواطنة ا��ت الصیف�ة كفضاءات �ل 
وأ��الق و�ع�د �ىل النفس، لكن هذا ال مينعنا من ٕابداء بعض 

  :املالحظات واملؤا�ذات
ٔ�وال، �متركز ا��ت الصیف�ة �الیا يف املدن السا�لیة الشاطئیة ويف 

ظره املدن الغابویة، وحنن نعمل الس�ید الوز�ر، ٔ�ن املغرب ميتاز ب��وع م�ا
الطبیعیة وتضار�سه ومبنا�ه ا�تلف من م�طقة ٕاىل ٔ�خرى، �ا نقرتح توس�یع 
دا�رة متركز هذه ا��ت ل�شمل ٔ�یضا م�اطق حصراویة وم�اطق الوا�ة 

  وخمتلف املناطق املغربیة؛
�نیا، �ر�كز معلیة التخیمي �البا �ىل اجلانب المكي، لكن يف نظر� العام 

رتح الز�دة يف املزيانیة ا�صصة �لمخ�ت، بغیة هو اجلانب الك�في، �ا نق
  حتسني مس�توى الوج�ات وظروف إالیواء والتطب�ب؛

�لثا، رضورة �ه�م �لعنرص ال�رشي ٔ�ي أ�طر الرتبویة املرشفة �ىل 
ا��ت، �عتباره الركزية أ�ساس�یة لعملیة التخیمي، سواء �ىل املس�توى 

 و�منیة وتطو�ر قدراهتم؛املادي ٔ�و �ىل مس�توى التكو�ن 
رابعا، رضورة ا�رتام السن القانوين �لمس�تف�د�ن من ا��ت ضام� 

 �لمساواة و�اكفؤ الفرص؛

�امسا، نقرتح تنظمي م�اظرة وطنیة حول التخیمي كفضاء ٕالخراج 
  .إالشاكلیات و�قرتا�ات واحللول

  الس�ید الوز�ر، 
السمیة، ما كتفكرها �ري وا�د العدد د�ل مراكز التخیمي راه بقات �ري 

يف هاذ شهر�ن د�ل الصیف، ٔ�ما يف أ��م ٔ�ٔ�خرى كتلقاها لكها معرت 
�الش .. �ٔ�عشاب، وهذا �یلكف ا�و� مزيانیة �برية �ش تعاود ت�ٔهل هاذ

هاذ ا��ت ما خيدموش يف العطل د�ل الربیع ووا�د العدد د�ل املسائل 
  .�یبقى فهيا �ري العساس.. �ش

ذا ا�يل كنطلبو م�مك هو هاذ ا��ت یولیوا خيدموا ش�توة وصیف، وله
  .وخندمومه ف� خيص �ش نؤطرو هبم وا�د العدد د�ل املسائل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات، تفضل

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .كرا الس�ید الرئ�سش

 21يف احلق�قة ٔ��د حر�ا يف احلدیث عن قضا� ٔ�صبحت يف القرن 
، ٔ�ن نت�دث عن التغذیة 2018م��اوزة، ؤ�ن نت�دث عهنا �الل س�نة 

وعن الب��ة التحتیة اليت ال �س�تجیب �لمواصفات واملعایري، لكن هذا 
ه ٕاىل وضع واقعنا، واح�ا ك�ش�تغلو �ش ن��قلو من هاذ الوضع ا�يل اح�ا ف�

�ٓخر ا�يل �یضمن وا�د الب��ة حتتیة �س�تغلها الش�باب مبختلف أ�عامر �ىل 
  .مدار الس�نة

 �100نیا، التوزیع اجلغرايف دا�ل اململكة ل�س�تف�د امجلیع، ٔ�� قلت من 
ٔ�لف �الل هاذ الفرتة د�ل الصیف�ة، هذا  150ٔ�لف الس�نة املاضیة ٕاىل 

  .وا�د جمهود �بري
الف املايل، إالشاكلیة هو طریقة تدبري الغالف إالشاكلیة مايش الغ

املايل، اح�ا الیوم عقد� صفقات بطریقة شفافة، ا�يل حصلنا �لیه كنا 
 le(درمه �لتغذیة، لكن وا�د  30-26 -25درمه �لتغذیة �اتنا  �25یتعطى 
menu ( مصادق �لیه من طرف ٔ�طباء خمتصني يف التغذیة، واش �ادي

وف�و به؟ هاذ اليش �ادي نع�شوه �الل هذه نوف�و به وال ما �اد�ش ن
الفرتة و�ادي �راق�و و�ادي ند�لو يف الالحئة السوداء لك املمونني ا��ن مل 

  .حيرتموا هذه الرشوط، ودا�ر�ن وا�د�ن �ح�یاطات د�لنا الالزمة
الرشااكت مع امجلا�ات الرتابیة ٔ�مر رضوري و�ادي جنري �، ولكن ق�ل 

�ات الرتابیة، البد من بناء املرشوع �ش ميكن لنا �كون ما منش�یو لعند امجلا
  .التفاوض و�كون الرشاكة �شلك یضمن الشفاف�ة يف العالقات

رئ�س احلكومة يف هذا الصباح طلب مين �ش ند�ر عرض یوم 
امخل�س حول هذا الرب�مج الوطين د�ل التخیمي، احلكومة �اطیة اه�م 
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شار، و�ادي نطرحو إالشاكالت ا�يل كذ� ؤ�� م�فق معمك الس�ید املس� 
طرح�وا وا�يل كنع�شوها والس�ید رئ�س احلكومة هو معب�ٔ معنا، اح�ا عند� 

ٔ�لف،  300ٔ�لف نوصلو ل  250هدف ٔ�نه نوصلو الس�نوات املق�� نت�اوزو 
ٔ�لف طلب �اله  �350دد الطلبات ا�يل توصلت هبا الوزارة هذه الس�نة، 

ٔ�لف طفل س�یظل حمروما، ٔ�ن الب��ة  200ٔ�لف، مبعىن  �150ادي نوف�و 
  .التحتیة �ري م�وفرة، �متناو ٔ�ن الس�نة املق�� ٕان شاء هللا لكيش �س�تفد

القطا�ات احلكوم�ة مشكورة �ش�تغل معنا، من مك�ب وطين د�ل 
السكك احلدیدة، وزارة الص�ة، وزارة ا�ا�لیة، القوات املسا�دة، ا�رك 

�ارض�ن ورشاكء، �ٕالضافة ٕاىل امجلعیات  املليك، الوقایة املدنیة، هاذو لكهم
املسؤو� وا�يل ٔ�ثب�ت عن حسن النیة د�لها وحسن التدبري �الل تقریبا 

س�نة د�ل الوجود، واك�ن ا�يل عندو س�نوات هذا،  50اك�ن ا�يل عندو 
  .ف�متناو الن�اح �لجمیع

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

یاسة احلكومة املندجمة �لش�باب اللكمة والسؤال الثالث موضو�ه س� 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

 .السؤال، تفضل س�یدي حسن

  :احلسن سلیغوة املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�یدان الوز�ران، 

  زماليئ أ�عزاء، 
  الس�ید الوز�ر،

كومة بوضع س�یاسة شام� وم�دجمة لفائدة الش�باب تقوم لقد الزتمت احل
�ٔ�ساس �ىل حتسني رشوط ٕادماج هذه الف�ة و�كو�هنا يف ا�ال الر�يض 
من ٔ��ل اخنراطها يف احلیاة العامة، وذ� يف ٕاطار تفعیل مضامني الرب�مج 

  .احلكويم ا�ي بؤ� الش�باب موقعا مركز� يف س�یاسة احلكومة
ما يه الس�یاسة املندجمة اليت ٔ��دهتا : الوز�ر �ا �سائلمك الس�ید

احلكومة �ىل خمتلف أ�صعدة واليت �س�تجیب لطمو�ات وتطلعات 
الش�باب يف خمتلف ف�اته ومرا�� العمریة لتحق�ق نتاجئ ٕاجيابیة تبوؤه ماكنة 

  �مة �ىل املس�توى الوطين وا�ويل؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة 

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ف� یتعلق �لس�یاسة املندجمة �لش�باب، هذا خطاب مليك يف اف�تاح 
ا�ورة السابقة، ا�يل طلب �ال� امل� من احلكومة ٔ�ن �ش�تغل �ىل 

  .س�یاسة �دیدة م�دجمة �لش�باب، طلق�ا العملیة
ة ٔ�تقدم �لشكر �لس املس�شار�ن ا�يل طلب من ا�لس �ملناس�ب

�ق�صادي و�ج�عي ٕا�داد دراسة يف هذا املوضوع، شار�ت فهيا 
الوزارة، وا�لس �ق�صادي و�ج�عي لعب وا�د ا�ور د�ل وا�د 
الفضاء مؤسسايت ا�يل �ذا ا�ٓراء د�ل خمتلف القطا�ات اليت تعىن بقضا� 

  ذ..هذه ا�راسة �ش �شوفو ٔ�ش�نو هامالش�باب، ن��ظر 
لكن التو�ات العامة ك�ش�تغل فهيا، ا�ٓن وصلنا ملر�� د�ل �دد� 
الغالف املايل د�ل مجیع العملیات ا�يل �اصنا نقومو هبا، وك�ش�تغل �الیا 
�ش جنیب ا�متویل د�ل ذاك الغالف املايل �ش ميكن لنا ننفذو هذه 

یة بدون �الف مايل س��قى �ربا �ىل ورق، إالسرتاتیجیة، ٕاذن إالسرتاتیج 
�لعكس س�تكون معلیة ٕان شاء هللا �متناو ٔ�هنا �كون �حجة ملا حنصلو �ىل 
ا�متویل الالزم وملا حنصلو �ىل ا�راسة ا�يل �ادي خيرج هبا ا�لس 
�ق�صادي و�ج�عي، و�شار�وها مع الربملان كام شاركمت يف البدایة يف 

  .أ�ويل الوضع د�ل التصور
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :احلسن سلیغوة املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ك�شكرمك �ىل هذه إالیضا�ات وما كنختلفوش معمك يف الرب�مج �لك 

نطرحو يف ٕاطار ما هيم الش�باب يف ويف ا�منوذج د�لو، السؤال ا�يل كنبغیو 
مجیع املرا�ل، اح�ا عند� �دة مراكز �لتكو�ن، هاذ مراكز التكو�ن ا�يل 

�ام،  �20ام واك�ن ا�يل عندو  �30هيی�ٔوا الش�باب ا�يل هام عندمه وا�د 
واك�ن ا�يل عندو س�نني، وحق�قة اح�ا فاش كنتلكمو ما كنتلكموش �ش 

د، �لعكس اح�ا �ري كنبغیو نقولو نوقفو ن��قدو وال �ش نتلكمو �ىل يش �
  وا�د ٕاذا بغینا نقولو اش�نو عطاو� ذاك املراكز؟ ٔ�ش�نو توصلنا هبم؟ 

فعال اكن �ىل مس�توى اجلامعة، اك�ن �ىل مس�توى د�ل الفرق، اك�ن 
 20، وعندمه مجیع الوسائل، ٔ�� كنقول �، ولكن من بعد ..�ىل مس�توى

وصلنا؟ البد �اصنا ند�رو وا�د �ام، ٔ�ش�نو عطاو�؟ فني  �30ام و 
 2030الوقفة ت�ٔملیة �ش ننطلقو ٔ�ن ٕاذا بغینا نو�دو وٕاذا بغینا نوصلوا ل 

وٕاذا بغینا نوصلو لوا�د املس�توى ر�يض ا�يل ینخرط ف�ه الش�باب، راه 
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�اص ال بد وا�د الوقفة د�ل الت�ٔمل، نقولو ٔ�ش�نو اس�تفد�؟ ٔ�ش�نو 
كن لنا ن�س�ناو ون��ظرو من هاذ اعطینا؟ ٔ�ش�نو �ذینا؟ ؤ�ش�نو �ادي مي

املراكز، ٔ�ن حق�قة هناك ٕاماكنیات مالیة �رشیة �ىل مجیع املس�تو�ت، 
هناك جمهودات ا�يل ما كنكروهاش، ولكن النتاجئ، هذا هو السؤال 
املطروح ا�يل كنعرف ب�ٔن الس�ید الوز�ر ما غميكن لكشاي جتاوبين �لیه يف 

سواء �كون ٔ�ي شوفوا لو  هذه املدة، ولكن سواء �كون یوم درايس،
الصفة د�لو ا�يل ميكن لنا �ش خنرجو �لیه �ش ميكن �س�تفدو من 

  .املس�تق�ل
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . � السؤال ا�يل عندي مراكز التكو�ن الر�يض، هذا هو ا�يل كتقصد�ٔ 
ب�ٔمر من �الل امل� �الل شهر رمضان، احلكومة م�ك�ة �ىل ٕا�داد 

املتعلق �لر�ضة امجلیع  30.09مرشوع مشويل وتنف�ذا ملق�ضیات القانون 
  .وصل لوا�د ا�ر�ة د�ل الوعي ب�ٔنه الزم من مراجعة املوضوع

احلكومة، الس�ید أ�مني العام د�ل احلكومة، خشصیا،  الس�ید رئ�س
وز�ر العدل، �ش�تغل، وز�ر الرتبیة الوطنیة، كنو�دو الرب�مج 
البیداغو�، الرب�مج الر�يض، القوا�د للك لعبة لعبة حسب الف�درالیات 
ا�ولیة، �ش ميكن لنا ند�رو ٕا�داد د�ل خنب ر�ضیة حق�ق�ة يف القرن 

  .لطریقة ال�س�یك�ةما نبقاوش � 21
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه اجللسة 

  .ا�س�توریة
السؤال املوايل مو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن، وموضو�ه ا�متیزي ضد 
ال�ساء يف جمال ال�شغیل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف فریق أ�صا� 

 .ارصة، تفضلوا اليس العريبواملع

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
السؤال د�لنا هو اح�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة ملس�نا ب�ٔنه اك�ن وا�د 

ولیة، املناصب السام�ة يف الرتاجع مؤخرا يف التعیني يف م�اصب املسؤ 
  .قطاع ال�ساء

كذ� مسعنا الس�ید رئ�س احلكومة البارح �لكم، الس�یدة الوز�رة �ىل 
  .خطة ال�شغیل، بغینا نعرفو م�ٓل ال�ساء يف هذه اخلطة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة � الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

حلقاوي وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة الس�یدة �س�مية ا
  :�ج�عیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ�وال، السؤال ا�ي طرح �ىل الورقة ل�س هو السؤال ا�ي یطرح 
ا�ٓن، ومع ذ� فال ب�ٔس، البد ٔ�ن نذ�ر ٔ�ن ما یعين املرٔ�ة يف الواقع حو� 

ة معوم�ة لتحق�ق اتفاق بني مجیع القطا�ات احلكوم�ة يف ٕاطار تزنیل س�یاس
املساواة، مبا فهيا يف جمال الشغل ٔ�ي يف جمال العمل، �لتايل حنن معنیون 
وكذ� وزارة ال�شغیل ولك القطا�ات وهناك مجمو�ة من التدابري ميكن ٔ�ن 

  .نطلعمك �لهيا ف� بعد

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�یدة الوز�رة، 

ٔ�عطى املاكنة احلق�ق�ة �لمرٔ�ة، ؤ�نصف املرٔ�ة، واملرٔ�ة  2011دس�تور 
ولت م�ساویة مع الر�ل، ا�ٓن اح�ا ميل قلت � اك�ن �راجع، اك�ن �راجع 
الس�یدة الوز�رة، هاذ التقر�ر د�لمك، الس�یدة الوز�رة، وهذا مرشوع قانون 

وا�يل �ا به الس�ید وز�ر املالیة، هاذ التقر�ر الس�یدة  2018د�ل املالیة 
 %30اكن �شاط ال�ساء يف �دود  1999الوز�رة ميل تتقراه وتتلقاي يف 

ها  %23اك�ن �راجع وصلنا ل  2016وا�ٓن ميل ت�شوف هاذ التقر�ر يف 
  .الس�یدة الوز�رة ميكن � تطالعي �لهيا وميكن راه عندك 5الصف�ة 

  وز�رة،الس�یدة ال
امسحي يل نقول لیك �لك صدق و�لك موضوعیة، اح�ا املرٔ�ة ما 

وما بغیناش املرٔ�ة، �اصة جتیب أ�والد، ما بغیناش  �ریةبغیهناش �كن 
املرٔ�ة املغربیة �كون �ري فالب�ت، املرٔ�ة املغربیة كف�ٔة، املرٔ�ة املغربیة قادة �ش 

لوز�رة اك�ن وا�د �كون يف م�اصب املسؤولیة، املرٔ�ة املغربیة الس�یدة ا
احلیف، اك�ن وا�د الرتاجع فهاذ الس�نوات أ��رية، وهذا �ار وعیب من 

، ا�ٓن تنلقاو املرٔ�ة 2011بعد ما املغاربة لكهم سامهوا يف تعدیل دس�تور 
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  .�مشة مقصیة حماربة وهذا عیب
ونعطیك ٔ�م�� ٔ�خرى الس�یدة الوز�رة، �� �لیمك الس�یدة الوز�رة 

د�ل أ�اكدميیات واكن مسؤول يف أ�اكدميیة مت إالعفاء  مؤخرا اكنت م�اراة
د�لو وشارك يف املباراة وتعني مد�ر د�ل ا�ٔاكدميیة، وشار�وا ال�ساء ٔ�كفاء 
ومت إالقصاء د�هلم، مايش ح�ث مايش ٔ�كفاء، ح�ث ما عندمه ٔ��د يف 

  .الوزارة، ما تیعرفوا ٔ��د الس�یدة الوز�رة
رة، املرٔ�ة املغربیة رمغ النضال ا�يل �ضلت اح�ا تنقولو لمك الس�یدة الوز�

، ا�ٓن تنلمسو ٔ�نه اك�ن �راجع، 2011ورمغ املك�س�بات ا�يل اك�س�هتا ق�ل 
  .واش مقصود وال �ري مقصود؟ اك�ن �راجع

بغینامك الس�یدة الوز�رة هذاك م�اصب املسؤولیة ما �كو�ش فهيا �ري 
�ا ٕاىل در� ٕاحصاء د� املقربني، ما �كونوش فهيا �ري ا�يل بغیتوا، ٔ�ن اح 

ٕاىل یوم�ا هذا تنلقاو الس�یدة الوز�رة  2011وشف�ا التعی��ات أ��رية من 
�س�بة ضئی� د�ل ال�ساء ا�يل مت تعی�هنم يف م�اصب املسؤولیة، تصورو 

  .، وهذا عیب و�ار%10دا� املرٔ�ة �اله ممث� يف 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .دة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب، تفضيلاللكمة � الس�ی

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  الس�ید الرئ�س،

يف احلق�قة الطریقة �ش تناوليت املوضوع يه فهيا جهوم �ىل احلكومة 
ٔ�كرث ما يه طرح لقضیة املرٔ�ة، ٔ�ن قضیة املرٔ�ة اح�ا �املیهنا ودا�ر�ن �هيا 

�ة، ولكن غنقول � �الش الیوم ما كنلقاوش �ساء ا�يل س�یاسة معوم 
�كونوا �ىل قدم املساواة من ح�ث الرتحش �لمناصب العلیا، ٔ�ن الفرتات 
السابقة �ىل مدى عرشات الس�نني اكن هناك سقف فوق رؤوس ال�ساء، 
ما ميك�ش �هيا تطلع رئ�سة قسم ٕاىل اكنت رئ�سة مصل�ة، ما ميك�ش �هيا 

نت رئ�سة قسم، ما ميك�ش �هيا �كون اكتبة �امة ما تطلع مد�رة ٕاىل اك
  .ميك�ش �هيا �كون ٔ�كرث

مفيل ج�نا الیوم وكند�رو إال�الن �ىل م�اصب املسؤولیة �یتقدم م�ال 
ٔ�ن ) la présélection(�ساء، �یتقصاو ف  3ر�ل �یتقدمو  40

س�نني �رئ�سة  5الرشوط �ري م�وفرة، ٔ�ن ٕاىل اكن مطلوب �كون عندها 
ك�لقاوش هاذ الرشط م�وفر، وهذا راه مشلك أ�س�تاذ ا�يل �اي قسم م 

�رب س�نوات مايش د�ل هاذ الوالیة وال الوالیة السابقة، والناس ا�يل هام 
�یتقدمو الیوم لالم��ا�ت راه تیكونو جلان وا�ل�ان كتكون خمتلطة، ومن 
 بعد كمتر من مرا�ل م�عددة مايش ا�يل ٔ�بغینا، مايش أ�س�تاد كند�رو يف

املناصب ا�يل بغینا، راه اك�ن مساطر واك�ن رٔ�ي �ام، واكینني مؤسسات 
ا�يل كرتاقب هاذ العملیة، حفرام �كون االهتام يف هذا أ�مر �لضبط، هاذي 

  .القضیة الثانیة

الثالثة ٔ�ول مرة كتكون عند� س�یاسة معوم�ة د�ل املساواة، ٔ�ول 
نا نتلكمو �ىل املعطیات الرمقیة مرة، ورابع �ا�ة هام أ�رقام ٕاىل ج�نا ٔ�بغی 

ا�يل قليت، ميل تندویو �ٔ�رقام كتقولو ال، �لیو� ندویو �ىل الواقع بدون 
ٔ�رقام، ميل تندویو ٔ�ش�نو اك�ن يف الواقع بال ٔ�رقام، كتقولو م�تعطیو�ش ذاك 
اليش مرمق، هاذوك أ�رقام جيب ٔ�ن نقرٔ�ها �ىل ضوء ٔ�رقام ٔ�خرى، اك�ن 

  .يف فرتة سابقة مايش ا�ٓن هناك نوع من الرتاجع
الیوم اك�ن مجمو�ة من املق�ضیات اليت �سعى من �اللها ٕاىل الرفع من 
ال�س�بة د�ل اش�تغال املرٔ�ة حبال دا� املقاو� ال�سائیة ق�ل ما جتي لهاذ 

ولكن اح�ا  %�12ىل أ�قل ا�ٓن  %10احلكومة، احلكومة ا�يل ق�ل اكنت 
، �الش؟ ٔ�نه ما اكنت تتدار طمو�ني �ش �رفعوها ٕاىل مس�توى ٔ��ىل

حىت م�ادرة، الیوم اك�ن دراسة �ىل ال�شاط اخلاص �ملرٔ�ة وخصوصا 
املقاو� ال�سائیة و�ريها ا�يل �ادي �رحشنا �ش �رفعو من مس�تو�ت 

  ..اش�تغال املرٔ�ة، سواء يف جمال العمل العام

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .  هذه اجللسة ا�س�توریةشكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرها �ىل مسامههتا يف

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الشغل والشؤون العامة واحلاكمة، 
وموضو�ه �راجع الطبقة الوسطى �ملغرب، اللكمة حلد السادة املس�شار�ن 
من فریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

  .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .را الس�ید الرئ�سشك

  احلضور الكرمي،
  الس�ید الوز�ر، 

الطبقة الوسطى عندها ٔ�مهیة �برية يف ا�متعات، مفا يه أ�س�باب اليت 
  جعلهتا تتقهقر؟ وماذا س�تفعل احلكومة ٕالعطاهئا القوة الالزمة لها؟ 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ىل السؤال، تفضلاللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �

الس�ید حلسن ا�اودي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار

، %4املغرب الس�نة املاضیة امحلد � عرف وا�د ا�منو تقریبا د�ل 
ملغرب لكه هذا ا %3.5ا�ٓن هاذ الس�نة تنطمحو ٕان شاء هللا �ىل أ�قل 

اس�تافد، غتقول يل اك�ن وا�د الرشحية ما ت�س�تافدش بصفة م�ارشة �ادي 
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نقولها �، ا�يل عندو أ�جرة �بتة ما تتحر�ش حبال املوظف ٕاىل ما 
�زادتوش أ�جرة ما ت�س�تافدش م�ارشة، ولكن ٕاىل وظفت لو و�و وال ب��و 

  .راه ك�س�تافد بصفة �ري م�ارشة
يه التغطیة الصحیة ٔ�ن تتعرف وا�د مرض ٔ�ما املهن احلرة ا�ٓن ها 

�مييش للكی��ك ما �ميش�ش �لمس�شفى، املدرسة �اط والدو يف القطاع 

اخلاص �اص اجلودة د�ل التعلمي وجودة الص�ة وحماربة الفقر، ٔ�ن لك 
وا�د عندو يش وا�د يف العائ� د�لو تیدمعها ٕاىل �اربنا الفقر وزد� يف 

شلك د�ل الفقر، راه لكيش ت�س�تفد ٕاذن هذي وثرية التوظیف و�اجلنا امل 
  .س�یاسة �س�تافدوا املغاربة من �ريات البالد

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا جزیال �لس�ید الوز�ر

ٔ�و أ�صبع د�لمك �ىل ماكمن اخللل، يف احلق�قة رامك وضعتیوا یدمك 
الطبقة الوسطى الیوم تتعاين ٔ�ن اخلدمات �ج�عیة ما اكیناش، البطا� 
ضاربة أ�طناب د�لها ويف ارتفاع �ول، احلكومة الیوم �اجزة، احلكومة 
الیوم جتازف، تغامر، حىت ذیك الف�ة ا�يل يه مازال تتصرب القدرة د�ل 

د الوز�ر وهذا خطر، فني ماش�یني؟ امحلد � التحمل ما بقا�ش الس�ی
س�نوات واحلكومة ا�يل تیرتٔ�سها احلزب د�لمك �دامة، اح�ا �متناو  7هاذي 

س�نوات ق�ل ما جيي �نت�ا�ت، وكنمتناو ٔ�هنا  10لها ٕان شاء هللا توصل ل
  . خترج لنا �يش بصیص

ول الغالء الس�ید الوز�ر، ٔ�� مايش ت��قد من ٔ��ل إالح�اط، ٔ�� تنق
�ح��ا�ات ٔ�صبحت مع� سائدة، �الش تنحتجو؟ �ىل اخلدمات 
�ج�عیة ما اكیناش الص�ة م�عدمة، حىت الناس ذیك الطبقة الوسطى 
ا�يل تتد�ر لنا التوازن ٔ�صبحت لكها �متيش �لمص�ات ما اكی�ش 
املس�شف�ات، الطبقة الوسطى ا�يل مفروض ٔ�هنا تقري ٔ�والدها يف املدرسة 

ت يف املدرسة العموم�ة م�عدمة، ها اح�ا تنلكفو هاذ الطبقة العموم�ة ٔ�صبح
الوسطى �اكلیف �هظة ٔ�یضا، املسا� الطرق�ة، اخلدمات �ج�عیة لكها، 
لكها، لكها الیوم ٔ�صبحت تقلص هاذ الطبقة الوسطى ا�يل يه صامم أ�مان 

  .د�ل ا�متعات
  الس�ید الوز�ر،

اه ما يش تقولوا لنا �ام وا�د اح�ا ما يش تن�شفاو ولكن تنقولو لمك ر 
س�نني، ؤ�ول حكومة  7د�ل هاذ احلكومة، اح�ا قلنا لمك راه عندمك 

س�نني �ش ختدم، اعطیو� ٔ�ش�نو اك�ن؟ راه  7حمظوظة حمظوظة عندها 
ا�ٓن تت��نوا �ىل الفشل ا�ریع د�لمك يف مجیع اخلدمات �ج�عیة، 

یع أ�قالمي، اعطیو� ٔ�ش�نو ؤ�عطیوين ٔ�س�یدي ٔ�� راين مغريب تنع�ش يف مج 

درتیوا مز�ن؟ الس�ید الوز�ر، راه اح�ا تنغامرو �ملس�تق�ل د�ل البالد، 
�اصنا نتحملو مسؤولی��ا، اح�ا ت�متناو لمك تنجحوا �ش نع�شو اح�ا يف 

  .ٔ�مان، التوف�ق، ٕان شاء هللا، �ري �كون املغرب مطمنئ
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .س�ید املس�شارشكرا ال 

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف ٕاطار الوقت املتبقى 
  .الس�ید الوز�ر تفضل

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

�ضطرا�ت ا�يل  2011وا املغاربة �ارفني شكون ا�يل تیقول املعقول، 
 2011هلم �ملس�توى د�ل الیوم، ال �القة هلم، يف اكنوا يف املغرب ال �القة 

ميل ج�نا لق�نا املغرب لكو تیغيل، ٕاذن ميل نقولو الیوم تیغيل واش شوف 
  .عندمك �رس بال شك، ما ت�شفوش ٔ�ش�نو اكن) rétroviseur(يل 

النقطة الثانیة �ون لق�نا املغرب عندو املاء يف ا�یور وعندمه الضوء 
در� حواجي �ٓخر�ن، لق�نا املغرب ما عندوش املاء،  وعندمه فك العز� �ون

 7ما عندوش الضوء، ما عندوش الصبیطارات، ما عندوش املدارس، ٕایه 
س�نني �دامني، ال، �دامني، ما اكی�ش صرب �ىل املعقول، ما اكی�ش صرب 

  .�ىل املعقول

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
الوز�ر،  إالخوان، الزمالء املس�شار�ن ٔ�رجومك �دم مقاطعة الس�ید

ٔ�رجومك إالخوان، إالخوان، اليس عبد الصمد هللا خيلیك، تفضل الس�ید 
  .الوز�ر، سوف یمت ا��ساب الوقت الس�ید الوز�ر �ري �ون هاين

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

لصفر تنقول ٔ�ي حكومة تتجي تزتید، ولكن بدینا من الصفر، بدینا من ا
�ل�س�بة �لمناطق اجلبلیة واش اكن فهيا طرقات؟ اكن فهيا املدارس؟ من 

ما عندها ضوء، ما عندها ماء، اجلبل  ٔ�یت عبديج�نا تنغوت يف الربملان 
لكو ما عندوش، ٕاذن تنقول لمك ٔ�س�یدي هاذ احلكومة، �� �لیك، لو اكن 

هاذ املغاربة ما  هاذي س�بة �لمغاربة، �یفاش.. ما اكن�ش �دامة هاذ املغاربة
�ارف��ش الواقع وهاذ ال�م ما �ارف�وش، ٔ�س�یدي �ون درتوا يش �ا�ة 

ا�يل  2011مز�نة �ون زد� �لهيا، �اصمك �كونوا تعرفوا الواقع املغرب يف 
  د العجز فني اكنت؟ %7.2ورثنا ف�ه 

امللیار د�ل ا�رامه من �س��ر،  15ٔ�ن زولنا  %3.5ا�ٓن رجعت 
  .لنا وا�د العجز مصیبة ٔ�ن �لیتوا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

24 

 )2018 یولیو 3( 1439 شوال 19

  .شكرا الس�ید الوز�ر، ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
ن��قل �لسؤال أ�ول مو�ه لقطاع التمنیة املس�تدامة، وموضو�ه تفعیل 
ال�رشیعات اخلاصة �لب��ة والعمل �ىل تطو�رها، اللكمة ٔ��د السادة 

يب �لشغل لتقدمي السؤال، تفضيل � املس�شار�ن من فریق �حتاد املغر
  .ٔ�س�تاذة

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  الس�یدة الوز�رة،

ما يه ٕاسرتاتیجیة حكوم�مك من ٔ��ل وضع �د �لتدهور املضطرد �لب��ة 
  وان�شار التلوث وا�اطر اليت هتدد حصة إال�سان؟

  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ةشكرا الس�یدة املس�شار 

  .اللكمة � الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة  اكتبةالس�یدة �زهة الوايف 
  :املس�تدامة ملكفة �لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  الس�یدة والسادة املس�شار�ن،

ٔ�طول، حىت جنیو �لجنة ٔ�وال البد ٔ�ن هاذ السؤال �شمولیته یق�يض وق�ا 
  .ونتذا�رو

ٔ�ما ف� یتعلق �لسؤال ا�يل توصلنا به ا�يل هو یتعلق �جلانب ال�رشیعي 
الب�يئ �لمغرب، وجب ٔ�ن نقول ٔ�ن فعال �ىل مس�توى الرتسانة ال�رشیعیة 
امحلد � بالد� من الب�ان ا�منوذج�ة ف� یتعلق بتوفرها �ىل �رسانة 

لطبع واح�ا الیوم احلكومة عند� خمطط �رشیعي �رشیعیة �مة �دا، ولكن �
ب�يئ، تؤطره إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة اليت صادق �لهيا �ال� 

، واح�ا 2017امل� يف ٔ�ول جملس وزاري حفظه هللا، بتارخي یولیوز 
م�ك�ني �اصة �ىل اجلزء التنف�ذي يف الرتسانة ال�رشیعیة، یعين �ىل 

ة ٔ�ن هذا هو إالشاكل يف املغرب �یف ما كنعرفوه مجیعا، النصوص التنظميی
ؤ�� كنت �رملانیة، ؤ�ن الك�ري من القوانني مبا فهيا القانون إالطار ا�يل الیوم 
حيتاج ٕاىل معل تنظميي من ٔ��ل تنف�ذه ليك �كون �ینا، كام ميكن ٔ�ن �كون 

  .�كون ٔ�كرث مرش�ني كذ� ميكن ٔ�ن �كون ٔ�حسن م�فذ

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .شكرا الس�ید اكتبة ا�و�

 .� اللكمة أ�خت الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،

ٕان الواقع املعاش یت�اوز إالحصائیات وأ�رقام وعرض حماور 
� يف تدبري �سرتاتیجیات و�رامج العمل، الواقع ینطق �خ�الالت �مجل
�ه�م  31ا�ال الب�يئ، �یف ذ� واملغرب سن يف دس�توره املادة 

�لب��ة؟ �یف ذ�، واملغرب ٔ��دث ا�لس �ق�صادي و�ج�عي 
؟ �یف ذ� )Cop22(والب�يئ؟ �یف ذ� واملغرب من اح�ضن فعالیات 

واملغرب م�خرط �ىل قدم وساق يف تزنیل ٔ�هداف أ�لف�ة �لتمنیة 
  تدامة؟ املس� 

حنن الس�یدة الوز�رة يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �رى ٔ�ن وثرية 
�ه�م حبامیة الب��ة و�لق التوازن بني التمنیة والب��ة وحامیة حق إال�سان 

  .�لع�ش يف ب��ة نظیفة وسلمية بطیئة �دا
�كفي الس�یدة الوز�رة الق�ام جبو� يف املدن ويف الضوا� وسرت�ن 

رفه تدبري هذا ا�ال احلیوي، فاملیاه السطحیة �ددة الضعف ا�ي یع
بظاهرة ختاصب م�اهها، نقص أ�و�س�ني يف م�اه السدود، مما یؤدي ٕاىل 
�روز �ازات سامة �كون �لكفة معاجلهتا �هظة، هناك تدفقات م�اه 

  .امل�ش�ٓت الصناعیة وت�ٔثرياهتا نظرا لغیاب معاجلهتا
دیدا �لص�ة العامة وتؤ�ر �ىل ٕاشاكلیة املطارح العشوائیة �شلك هت

ٕاىل احلقول الفالح�ة اليت  "ا�لیكس�یف�ا"الفرشة املائیة جراء �رسب مادة 
  .�كون مصدرها عصري أ�ز�ل

تدهور الغطاء الغابوي بفعل عوامل �رشیة وم�اخ�ة، انبعاث الغازات 
�ىل س��ل املثال ال (السامة والغبار أ�سود من بعض املعامل الصناعیة 

، احلاالت املرهت� حلافالت قطاع النقل اليت بدورها )الق�یطرة احلرص
من �ين ٔ�و�س�ید الكربون، مدن ٕامسن��ة يف  %90ت�س�ب يف انبعاث 

غیاب مسا�ات خرضاء، التلوث املتعلق �ٔ��شطة احلرضیة و�اصة 
  .النفا�ت الصلبة

فة و�القة �لنفا�ت، البد الس�یدة الوز�رة من إالشارة ٕاىل عامل النظا
املسامهون يف نقل هذه النفا�ت ٕاىل املطارح، ويف ٕاطار الس�یاسة 
�س��اق�ة �لحكومة من الرضوري توفري لو��س��ك كف�ل محلا�هتم من 

  .أ�مراض
ن��ظر ٔ�ن �سمع م�مك الس�یدة الوز�رة، ٕاجراءات معلیة ومؤرشات 

انني ق�اس لرباجممك واسرتاتیجیا�مك ٕاكخراج املراس�مي التطبیق�ة مجلیع القو 
اخلاصة �لب��ة واليت �شلك �ائقا ٔ�مام تزنیلها �ىل ٔ�رض الواقع كتقدمي 
مشاریع قوانني املالءمة �ل�رشیعات الوطنیة يف جمال الب��ة مع مفهوم 
التغريات املناخ�ة وتوصیات مؤمترات أ�طراف، كتجرمي ختریب الب��ة 

ملس�ٔ� البی��ة والتصدي �لوبیات �س��ر وامللوث �لب��ة، كتقویة الوعي �
  ...بربامج حتس�سة وٕادراج ذ� يف �راجمنا التعلميیة

ف�ٔ�ن ٔ�نمت معايل الوز�رة مما حيدث، والغریب يف أ�مر ٔ�ن الوضع �زداد 
  .تدهورا

  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة املس�شارة، ا�هت�ى الوقت ٔ�عتذر، الس�یدة املس�شارة، ا�هت�ى 

  .الوقت الس�یدة املس�شارة
 .للكمة لمك اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب تفضيلا

وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ملكفة  �ىالس�یدة اكتبة ا�و� 
  :�لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة املس�شارة، 

كنت ٔ�متىن ٔ�ن تلزتيم �لسؤال املطروح، ٔ�ن هرضت �ىل اجلانب 
  ..ٔ�نال�رشیعي �لب��ة، �لرمغ 

ولكن هذا ال مينع ٔ�ننا نقول � �لك رصا�ة، رمبا هاذ احلكومة يه 
احلكومة أ�وىل اليت حتطم الرمق الق�ايس يف الزنول �لمیدان من ٔ��ل ٔ�ن 

ٔ�� حلد ) bureau(�راقب الربامج، اح�ا مايش من الناس ا�يل �ی�لسوا يف 
  .ن �انبز�رة م�دانیة بني مدینة وٕاقلمي و�ة، هذا م 14ا�ٓن وصلت ل

من �انب �ٓخر، ٔ�ول مرة احلكومة عندها خمطط خاميس لتدبري 
إالشاكلیة الك�رية ا�يل �یعرفوها املغاربة واملغربیات ا�يل يه املطارح، اكن 

زرهتا  حبراالس�یدة الوز�رة، يف مجمو�ة من املطارح يف �ٓسفي، يف خ�یفرة، 
، كنت يف ك�شعل العاف�ة ميل �یجي احلال خسون، الیوم اك�ن التمثني

أ�س�بوع املايض يف خ�یفرة، اكنت الناس ك�شعل العاف�ة يف املطرح، الیوم 
اك�ن مركز د�ل التمثني يف املدة الو�زية، �لتايل عندها خمطط ن��قلو 

والطمر، املراكز ا�يل كتويل فهيا  التمثنيد�ل املراكز د�ل  �3ملغرب من 
كتمثن وكت�لق �روة وكتويل  التمثني، هاذ النفا�ت ا�يل يه ا�هب، تويل

د�ل االتفاق�ات  10مركز �لتمثني، الیوم  50عند� مش�تل خللق التمنیة، ٕاىل 
مييش �لجام�ات الرتابیة، �ش  غیكون) le versement(ا�يل موقعني، 

امجلا�ات الرتابیة ا�يل اك�ن ٕاشاكل، حق�قة �اصنا نقولوه ٔ�ن هذا معل 
التق�یة ٔ�ول مرة كذ� اك�ن در�  �شاريك، �ادي ند�رو لها املسا�دة

  .ماكتب دراسات ا�يل كتوا�ب امجلا�ات الرتابیة، �ٕالضافة �لربامج اجلدیدة
ٔ�نت هرضت �ىل التلوث د�ل الهواء، ٔ�ول مرة عند� مولود �دید، 
�ر�مج �دید ا�يل هو الرب�مج الوطين جلودة الهواء، بدینا كذ� مايش 

املدن، اك�ن ا�لجن د�هلم، بدینا كند�رو هلم د  4كنتلكمو، معلیا بدینا يف 
، جنیو �لجنة ٕان شاء هللا، اح�ا �ملناس�بة اح�ا ا�يل التق��ساحملطات د�ل 

طلبنا �ش جنیو �لجنة �ش جنیو نتذا�رو معمك �ىل حصی� هاذ احلكومة يف 
  .هاد الس�نة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�
لثاين وأ��ري يف نفس القطاع، وموضو�ه ٕاشاكلیة ومنرو ٕاىل السؤال ا

املطارح، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة 
  .لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

لرمغ من مصادقة املغرب �ىل العدید من االتفاق�ات املرتبطة �ىل ا
�ىل احلق يف الع�ش يف ب��ة سلمية،  ��2011ال الب�يئ وٕاقرار دس�تور 

و�لرمغ من الرتسانة القانونیة الهامة اليت متت املصادقة �لهيا يف جمال احملافظة 
ب، تنعكس �ىل الب��ة، ال زال الوضع الب�يئ ببالد� �شكو من �دة ٔ�عطا

�شلك سليب �ىل أ�رض وإال�سان، ويف مقدمة هاذ أ�عطاب جعز 
احلكومة عن تدبري ٕاشاكلیة املطارح اليت �شلك مصدر قلق مس�متر 

  .�لمواطنني
�� �سائلمك، الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، عن التدابري اليت 

اوز س�تقومون هبا ملوا�ة هذا إالشاكل؟ وما يه إالجراءات املت�ذة لت�
اخ�الالت التدابري النفا�ت واس�تغاللها اس�تغالال یعود �لنفع �ىل �ق�صاد 

  الوطين وحيمي الب��ة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . اللكمة � الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

ملس�تدامة ملكفة الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة ا
  :�لتمنیة املس�تدامة

شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، �ىل طرح هاذ السؤال، إالشاكيل ا�يل 
س�نة ید�ر، ولكن ما بغیناش نبداو نتالوحو قدام  40عندو تقریبا وا�د 

  .املغاربة �لكمة جعز احلكومة
ان، ٔ�� بغیت �ري املعارضة توا�بنا، هللا یعطیمك السرت، عیطوا لینا �لربمل

اح�ا رسلنا �ش جنیو �لجنة، �ش نتذا�رو �ىل اهلموم د�ل املغاربة يف 
وا�د إالشاكل ا�يل الیوم ما بقاش �هيم فقط مجع النفا�ت بقدر ما ٔ�وال 

ما ) IRREVERSIBLE(عندو �القة �لتمنیة مث عندو �القة ٕ�شاكلیة 
، ٔ�ول مرة ميك�ش ٕاىل فقد� املاء ما ميك�ش، �لتايل الیوم عند� خمطط

احلكومة عندها خمطط خاميس د�ل مخس س�نوات، بغینا منش�یو لبالد� ما 
یبقاوش عند� املطارح، م�عنا مع امجلا�ات الرتابیة مع وزارة ا�ا�لیة واملالیة 

 ٔ�� مجع ودفن، كنعطیو ل، )les casiers(ٔ�ننا نبقاو ند�رو 
(délégataires)  الیوم اح�ا در� رشوط �ش �كون عند� )Dossier 

éligible ( ل امجلا�ات الرتابیة، در� هلم املسا�دات التق�یة، عند� فقط�
، حصیح 2008يف املغرب لٔ�سف الشدید الرب�مج الوطين ا�يل انطلق من 

عندو مك�س�بات كثرية وحقق�ا وا�د الرصید، ولكن ٕاشاكالت حق�ق�ة ٔ�ن 
�متناو  %30نوصلو لد�ل التمثني، �لتايل بغینا  %6ما وصلناش حىت ل 

  .%�100ش غهنی�ٔو �لحكومة اجلایة ٕان شاء هللا ونوصلو يف 
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د�ل االتفاق�ات موقعة مع امجلا�ات الرتابیة، ؤ��  �10لتايل الیوم 
وكن�اولو اكع حنولو ند�رو ) les délégataires(مش�ت لها كنتذا�ر مع 

ا�يل ك�شوف هلم هاذي، مث كذ� در� املسا�دة التق�یة �لجام�ات الرتابیة 
)les cahiers des charges ( و)les termes de références (

�ٕالضافة ٕاىل ذ� الزنول املیداين، مث ٔ�ول مرة كذ� هذا هو املهم هو ٔ�ننا 
تنربجمو فني �ادي نوصلو ومث عند� ورش ٕان شاء هللا يف نونرب �ادي 

ومة د�ل نف�حو نقاش مايش نقاش نظري، ولكن نقاش معيل �ىل املنظ
التمثني مع القطاع اخلاص ومنش�یو ٕان شاء هللا يف رشاكة د�ل القطاع 
العمويم �اص من ٔ��ل ٔ�ن منش�یو ببالد� �ش تنخرط، دا� �ري يف 

وا�د ا�يل اكنوا  18راه .. خ�یفرة ا�يل مدینة صغرية، الناس ا�يل اكنوا 
 ٕاطار �ٕالطار تیجمعوا أ�ز�ل يف املطرح ذیك ا�هنار قالوا لیا اح�ا عند�

  .القانوين ن��قلو من العمل الغري املهیلك �لعمل املهیلك
ا�يل ٕان  �1000ٕالضافة ٕان شاء هللا راه يف هاذو راه �ادي �كون يش 

شاء هللا ا�يل �ادي �كونوا يف هاذ الس�نة، یعين مشاو من القطاع الغري 
  .قانويناملهیلك اكنوا �ري يف املطارح ٕاال ٔ�هنم غیصبحوا فارز�ن �شلك 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  . شكرا الس�ید الرئ�س

�ري نصحح � الس�یدة اكتبة ا�و� ما معر املعارضة اكنت �ائق �ىل 
  .ل بالد�املغاربة و�ائق ٔ�هنا تت��س املشاریع التمنویة د�

  الس�یدة الوز�رة، الس�یدة اكتبة ا�و�، 
�اصك تعريف ب�ٔنك انتوما احلكومة، انتوما املسؤو� الوح�دة، ٔ�نيت 
املسؤو� أ�وىل �ىل هاذ القطاع د�ل الب��ة حامیة الب��ة واحلفاظ د�لها، 
مايش يف ید املعارضة، املعارضة مايش يه ا�يل ردات مدینة ا�ارالبیضاء 

يف ٕافریق�ا ز�� ومدن كربى �هیك �ىل العامل  1مدینة اق�صادیة رمق  ز��،
  .القروي، هنا� كنعين املدارش
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة، 

املطارح د�ل ا�يل اكینة يف الب� د�لنا راه اصبحت �ائق �بري �ىل 
  .املواطنني و�ىل الناس ا�يل ساكنني

  الس�یدة الوز�رة،
عندمكش يش نظرة مس�تق�لیة ٕال�شاء  واش ما ت�شوفوش واش ما

وٕا�داث هاذ املطارح وٕا�داث هاذ احملطة د�ل معاجلة املیاه العادمة، ٔ�� ما 
فهم�ش الس�یدة الوز�رة �منيش لوا�د امجلا�ة قرویة ؤ�� �وز�ر �ىل القطاع 

  .وتنحط املطرح وال احملطة ملعاجلة املیاه العادمة وسط الساكن
 ٕاقلمي ٔ�زیالل جام�ة واو�زغت حمطةیك م�ال عند� الس�یدة الوز�رة نعط 

مرتو من الثانویة الت�ٔهیلیة  100ملعاجلة املیاه العادمة واملطرح �ىل بعد 

لٕالقلمي، هاذ الس�یدة اكتبة ا�و� راه ت�س�ب لنا هاذ املطارح ٔ�مراض �برية 
و�ائقات �برية، ا�راري امراض ب�ٔمراض العیون وا�ٓ�ء د�هلم وأ��ات 

ربو، ٔ�مراض الصدر، والعصري ا�يل تیخرج من هاذ النفا�ت ٔ�مراض ال
الس�یدة الوز�رة ا�يل �مييش لنا لب�رية بني الویدان وحبرية بني الویدان يه 
وا�د املصدر �م هو �ش ت�سق�و �ٓالف الهك�ارات ا�يل تی��جوا لنا 
الشمندر وتی��جوا لنا اخلرضاوات وتی��جوا لنا الفواكه، اح�ا راه ٔ�والد� 
والعائالت د�لنا تیالكوا لنا السموم الس�یدة الوز�رة، وما جنیوش �لربملان 

  .. ونقولو املعارضة ٔ�هنا
والربملان مايش .. املعارضة ما عند� فلوس ما عندها مزيانیة ما عندها

هو وا�د النقطة ا�يل �ادي حنلو فهيا وا�د املشلك د�ل هاذ املطارح، 
ام�ات القرویة واملدن الكربى و�شويف �اصك تتحويل الس�یدة الوز�رة �لج

بعی��ك وتدوزي من هاذ الطریق، اح�ا دا� كربملانیني ؤ�طر و�وزراء هنا� 
والرحية العود ولكيش مز�ن، ) la salle climatisée(تنجیو �لربملان راه 

ولكن الناس ا�يل �ا�شني متا الس�یدة الوز�رة صبا�ا مساءا راه یعانون 
رة، وطرق�ا مجیع أ�بواب ما اكی�ش ا�يل هيرض معا�، ٔ�مراض الس�یدة الوز�

ٔ�نت الس�یدة الوز�رة �اصك حتميل املسؤولیة د�� وت��قيل لهاذ املناطق 
هذا وتلقاي احلل لهاذ الرواحئ الكرهية وهاذ املشلك الك�ري ا�يل تی�ٔ�ر �ىل 

  .الص�ة د�ل املواطن
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

لكمة � الس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت ال
  . �نیة ٔ�عتقد، تفضيل 40املتبقى بضع ثواين 

�ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ملكفة  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :�لتمنیة املس�تدامة

ن ليك ٔ�قول ٔ�ن املعارضة بغیناها توا�بنا مايش ختدم معنا ٔ�ن اح�ا قاد�
�شغالتنا ورمبا �كف�ك ٕاذا كنت موا�با ج�دا يف ٕاطار حقك وواج�ك 
ا�س�توري ملوا�بة اجلزء التنف�ذي �لحكومة ��شوف ٔ�ي وز�ر حشال تیزنل 

  . وحتسب ونیجو نت�اس�بو املس�ٔ� أ�وىل) terrain(ل 
املس�ٔ� الثانیة، ٔ�� مس�تعدة نرتاقب جني ا�لجنة ونقدمو احلصی� ونرتاق�و 

  .دس�تور�
ملس�ٔ� الثالثة هو ٔ�� ٔ�قول � ٔ�ول مرة يف �رخي احلكومات ؤ�� من ا

الناس ا�يل تیعرتفوا �حلكومات السابقة من ٔ��ل تعز�ز ٔ�ن الیوم عند� 
  .خمطط مربمج وفق ٔ�هداف ا�يل �ادي جنحو فهيا وبدینا دا� كنتجو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  . ا�و� �ىل املسامهة يف هذه اجللسةؤ�شكرك الس�یدة اكتبة 
  .شكرا �لجمیع ورفعت اجللسة


