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 364 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي  ).م2021 يونيو فاحت(هـ 1442 شوال 20الثال
شار السيد : الرئاسة س الثاين اخلليفة، احللوطي إالاله عبداملس   .لرئ
ت ة  سبعساعتان و  :التوق قة، ابتداء من السا قة  الثالثةعرشة دق ق وا

 .الزوالبعد  الرابعة
ٔعامل ٔسئ الشف  :دول ا اقشة ا   .هيةم

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

شار السيد عبد س اجللسة احللوطي، إالاله املس   :رئ
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون    احملرتمون،السيدات والسادة املس

ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا
ٔسئ  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس
ٔعطي اللكمة  ٔسئ املربجمة يف هذه اجللسة،  ل الرشوع يف تناول ا وق

ٔمني ٕالطالع ت لسيد ا ال د من مراسالت وٕا ىل ما  لس    .ا
ٔمني، تفضل لسيد ا   .اللكمة 

لس ٔمني ا ٔمحد توزي،  شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس من جملس النواب مبرشوع قانون ر يتعلق  13.21مق لقد توصل ا

ب الهندي لق ة    .الستعامالت املرشو
الل الفرتة  لس  ٔسئ اليت توصلت هبا رئاسة ا دد ا وقد بلغ 

رخيه 2021ماي  25املمتدة من    :ٕاىل 
ٔسئ الشفهية - ؛ 13: ا  سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 5: ا  ٔسئ
ابية - ٔجوبة الك  .ٔجوبة 3: ا

ٔننا لام ب ري، حنيطمك  ٔ لسة  ويف ا ارشة بعد  د، م ىل مو سنكون 
ىل  راسة والتصويت  رشيعية ختصص  امة  لسة  ٔسئ الشفهية، مع  ا

  :القوانني التالية

متمي القانون رمق  30.21ٔوال، مرشوع قانون رمق  -  28.15بتغيري و
ات  ىل املرض اخلاص بف ٔسايس  اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

زاولون املهنيني والعامل ا ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ملستقلني وا
اصا؛   شاطا 

متمي القانون رمق  31.21نيا، مرشوع قانون رمق  -  99.15بتغيري و
اص  ٔش داث نظام املعاشات لفائدة املهنيني والعامل املستقلني وا ٕ

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا   .ري ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللس   :ةالسيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ه لقطاع  ٔول املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  وسهتل 
ه  لية، وموضو ا سوية الوضعية إالدارية حلاميل الشهادات "ا ل  م

ات الرتابية مجلا بلومات املهنية    ".اجلامعية وا
لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤاللتقدمي 
شارة   .تفضيل السيدة املس

شار    :السيدة وفاء القايض ةاملس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
سوية  ل ال ٔ ذوهنا من  ر، عن التدابري اليت س سائلمك، السيد الوز

ات الرتابية؟ مجلا بلومات  اميل الشهادات وا لموظفني    املادية وإالدارية 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب  ن بوطيب، الوز   :السيد نور ا
س   .شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة،   السيدة املس
شارون،   السيدات والسادة املس

ازن  سوية وضعيات املوظفني ا ىل  لية  ا لقد حرصت وزارة ا
سمح بذعندما اكنت النصوص    .التنظميية اجلاري هبا العمل 

ضيات املرسوم رمق  يونيو  28بتارخي  2.06.525هذا، وتطبيقا ملق
ازة  2007 ىل ٕا ائية لتعيني املوظفني احلاصلني  حول اختاذ ٕاجراءات است

سوية  ، متت  ٔطر املامث د وا رصف مسا يف التعلمي العايل يف ٕاطار م
  .موظفا 3908وضعية 

ت النقابية املمث لقطاع  ويف ٕاطار عي مع املركز ج احلوار 
رتوول بتارخي  ع  ات الرتابية، مت توق رب  25امجلا ، هبدف حتسني 2019دج
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ىل مراجعة وضعية  ال االتفاق  ات الرتابية، مت من  وضعية موظفي امجلا
اية  ازة ٕاىل  ىل شهادة إال ني سابقا واحلاصلني  ٔعوان املؤق رب دج  31ا

ات 2010 لقطا لموظفني التابعني  سبة  ل ىل غرار ما مت  ، وذ 
سوية وضعية  ث متت  ٔخرى، ح ىل  855الوزارية ا ، وذ بناء  ا

لكفة مالية تقدر حبوايل  س احلكومة،  لسيد رئ ايئ  ص است  440رخ
  .مليون درمه

ىل ٕاجياد احللول املالمئة ل  ة  ف لية م ا يق تبقى وزارة ا سوية 
ات الوزارية  ام به، يف مجيع القطا مت، ٕاذا مت الق ىل غرار ما س الوضعيات 
سمح به القوانني والنصوص التنظميية اجلاري هبا العمل،  ٔخرى، وفق ما  ا

ٔمه  -وحسب  ات الرتابية مبختلف  -وهذا هو ا ات امجلا اج
  .التخصصات

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

باللك شارة يف ٕاطار التعق لسيدة املس   .مة 

شارة السيدة وفاء القايض   :املس
ر،   السيد الوز

دات  ات الرتابية يه الو ٔن امجلا مك، وكام تعلمون،  ال مع جوا تفا
ة الرتابية واختاذ التدابري الالزمة لتحسني  ذ السياسات العموم ف املعنية ب

ابة الن  ست لمواطنني و ة  ٔسايس احلياة اليوم تظاراهتم، وٕان احملور ا
د املوظف  ىل سوا ل هذا إالطار ٕامنا يقوم  منوي دا مج  ر ٕالجناح لك 

  .امجلاعي
د وترية  شه القطاع وتصا ي يع قان ا ح لتايل، ويف ظل  و
املو  ، اليت خيوضها املوظفون  ت املتواص ات وإالرضا ا ح

ة الوضعية  بلومات، ن ل سالمل الشاذة الشهادات وا شوهنا دا اليت يع
اسب ومؤهالهتم العلمية وشهاداهتم ا ٔاكدميية، واليت ترص ٕادارية، ال ت

عاد التداول فهيا مضن احلوار القطاعي ىل اس   .وزارمك 
ة  ات العموم يق القطا ٔ املساواة مع  ر، ملبد كرسا، السيد الوز و

لحوار القطاعي،  ٔساسا  ي شلك  ٔخرى، ا واعتبارا لكون الظهري ا
لية،  1.63.038الرشيف رمق  ا ٔسايس ملترصيف وزارة ا لنظام ا املتعلق 

د  ل والسند القانوين لوضع  شلك املد ي مازال ساري املفعول،  وا
د إالدارة  ستف ي  ازة واملاسرت، وا اميل الشهادات، شهادة إال مللف 

شلكون امجلاعية من مؤهالهتم العلمية، ورشفون  ىل ٕادارة مصاحل، بل 
ات الرتابية   .قطب الر يف بعض امجلا

ذ  ل م اميل دبلوم تقين بدون  ويف نفس الصدد، مفازال ملف 
ر، سوى تعديل املرسوم رمق 2006 ٔمر، السيد الوز ث ال يتطلب ا ، ح

ٔن النظام  2.05.72 ىس ش ٔن ن يني، دون  ٔسايس اخلاص هبيئة التق ا

ٔسوة بوزارة العدل، اليت ) DEUG1(اجلامعية  راساتاميل شهادات ا
لسمل  ب ٕادماج املعنيني  حت  كون خرجيي مراكز 8ف اميل شهادة  ، و

  .التكون إالداري
ر  رمك السيد الوز ري، نذ ٔ عي القطاعي ا ج ويف ٕاطار احلوار 

رة املطلبية اليت وضعهتا اجلامعة الوطنية لعامل وموظفي امجلا ات ملذ
مك، واليت  ٔيد لشغل، بني  حتاد املغريب  احمللية، املنضوية حتت لواء 
د ٕاىل مرجعية قانونية، ميكن بلورهتا وتزنيلها  س ات واقعية،  تضمنت مقرت

ات الرتابية مجلا بلومات  اميل الشهادات وا   .ف يتعلق مبلف 
جهتاد القضايئ يف ملفات الوضعية الفردية يف  ٔن  رة القضاء كام  دا

ٔحاكم  القضائية الصادرة عن خمتلف احملامك إالدارية الشامل يف تعليل ا
ات الرتابية  ململكة قد انترص يف الشق القانوين ملرشوعية موظفي امجلا

  .العلمية اميل الشهادات يف الرتيق ٕاىل السالمل املناسبة ملؤهالهتم
ر   .وشكرمك السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارةشك   .را السيدة املس

ى الوقت هت   .ا
ب ىل التعق ر يف ٕاطار الرد  لسيد الوز   .اللكمة 

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
كونو واحضني، ٕاىل اكن يش حمك  ش  ٔوال،  يل بغيت نقول، بعدا  ا

ٔنه القضاء فوق لك.. قضايئ هذاك ما عند ما ولكن هاذ .. سيطبق 
ل ا ادي نوليو يف املقاربة د ة  ٔوتوماتيك اها بصفة  بلوم ٕاىل طبق لرتيق 

بلومات وما غيبقى حىت  يل عندمه ا ري الناس ا يل فهيا  د إالدارة ا وا
د كد وجيهتد عندو حقو هذاك، ولكن إالدارة راه .. وا ٔن  لك من ميكن  

كون  اصهاش لكيش  ن، ما  اصها حمرر يني و ) échelle 11(اصها تق
ة، ) échelle 10( وال ٔسبق ت نقدرو نفكرو يف ا حو الباب مببار ٕاىل نف

لسمل رندوه  يل شد يش دبلوم  ري ا ش ليناش  هذا مايش .. ولكن ما ميك
يل مايش معقو د الاكرثة ا ادي يدينا يف وا يبان ليا    .حق، هذا 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل السؤال الثاين، ه  ون رسيع "وموضو ات احمللية يف  دور امجلا
الية   ".التمنية ا

ميقراطي  ستوري ا شارن من الفريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
عي لتقدمي السؤال   .ج

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز

                                                 
1 Diplôme d'Etudes Universitaires Générales 
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شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ه حن عي واعون مبا حقق ج ميقراطي  ستوري ا ن يف الفريق ا

الل القوانني  ىل ذ من  ركزي، ويت بالد يف جمال الالمركزية وجمال الال
ٔمر  ات الرتابية، سواء تعلق ا يل كتنظم امجلا  114، 113، 112، 111ا

ٔي جما ال،  اصة وزارمك يف هذا ا ل وكذ ما قامت به احلكومة، و
داد الرتاب عية وٕا ج صادية و ق   .تزنيل السياسات الوطنية 

ر  ٔاكد يل اكنت يف  ولعل ما يربز جمهودات وزارمك هو املناظرة ا
رب ( يل اكنت يف دج لجهوية ا ٔوىل  ٔنه )2019املناظرة الوطنية ا ، ٕاال 

ٔن يف ٕاطار تزنيل هاذ السياسات الوطنية  ر، هو  املالحظ، السيد الوز
ات و داد اتفاق رامج وٕا داد  ات الرتابية ٕاىل ٕا ٔ هاذ امجلا عية، كتل ج

ىل مستوى الواقع هو وجود  ٔي مع الوزارات، وما يالحظ   ، و مع ا
ء وال املسا وال يف جمال  تعرث بعض املشاريع، سواء يف جمال ال الكهر

رشيعي ال ال ٔن ف يتعلق  ىل  ر، ٕاذ نالحظ  وما يتعلق  س
ٔرض الواقع  ىل مستوى  مبجهودات وزارمك، فهذا مشهود لمك به، ولكن 
ىل مستوى تزنيل هاذ السياسات الوطنية، فاليوم ومن  فهناك تعرثات 
مك تنور الرٔي العام عن  ر، نود م الل هاذ السؤال، السيد الوز

رس  ات الرتابية يف  ة تعزز دور امجلا يف يع التمنية جمهودات وزارمك حول 
الية   .ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
ىل هذا السؤال شار احملرتم،    . شكرا، السيد املس

ٔنه ما اكش واحض وكنا نقدرو جناوبو ٔكرث،  ه  ام سؤال دقق   .جواب 
ه،  الية هذا ال نقاش ف رسيع التمنية ا ات الرتابية يف  ل امجلا ور د ا

ش نقولها، يف  ري  ٔ ما تنقولهاش  م، و ر  2006هو دور  كنت املد
ٔنه  م، ٕاال  ور دور  ٔنه هاذ ا نعت ب ات احمللية ومت اق ل امجلا العام د

ٔن نفع ن ما جيب  ن ما نقول واك ش  اص اك ور، و ش نفعلو هاذ ا
ذ  ٔ تنا ور  ل 2نفعلو هذا ا ة الرتابية واجلهة.. د   .ذ امجلا

ادي  دمات القرب،  لها ف خيص  ملهام د ة الرتابية ٕاىل قامت  امجلا
ٔنه تتكون عند جودة احلياة يف مجيع مراكز   ، ٔدت الرسا كون 

سهلو حىت ادي  ة  ات، وذيك السا ل امجلا ل املوظفني د د د  التوا
ش مييش  .. مجيع إالدارات يف هاذوك ش جودة احلياة ما غيبغ ٕاىل ما اك

شوفوها يل ت   .املوظف، وغنوليو يف املشالك ا
ٔساس، دا اليوم  نيا، اجلهات، هذا هو اجلهوية، كام قلت، يه ا

داد الرتاب، عند ٔن اجلهة عندها ٕا الية،  ل التمنية ا ططات د ها ا
ا ختطينا  ، اح ل اجلهة، هاذو اليوم، امحلد  ل اجلهة، التمنية د رية د املد

شار؟  ن جيي السيد املس ٔ ل، ولكن التعرث من    املرا
ىل  ش  اد ٔنه اليوم ما  ساويني،  2تيجي من القضية ب لني م ر

ىل صعيد الرت  ٔنه ميل تتكون املناقشة  يق،  اب الالمتركز إالدراري 
سامه يف ذاك  اصو  د حشال  ىل لك وا ات الوزارية  وكنتفقو مع القطا
ين  دا  لصعيد املركزي ت فقني، ميل تطلع  املرشوع، وصايف تنقول م
اص  اصنا منشيو يف الالمتركز، كام مت التقرر إالقرار به هو  نقاش، 

ل الربامج هتبط عند السادة املدراء اجلهويني،  ش ذيك املزيانيات د
رشية ٔساس واملوارد ال كون عندمه القرار، هذا هو ا ة    .السا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد امللودي العابد العمراين   :املس
ق يل حق يل تفضلمت هبا، وا ىل املعلومات ا ر،  ة شكرا، السيد الوز

ات الرتابية كنعرفو  ٔن امجلا يل تفضلمت به،  يل واقع هو ا ٔصل إالشاكل ا
لهيا  لكمنا  يل  ق هاذ السياسات ا لتايل لتحق لها، و القدرات املالية د
لتايل هنا تصبح  ات مع الوزارات املعنية، و ٔ ٕاىل عقد اتفاق البد تل

ة يف يد الوزارة   .االتفاق
ىل صع  ٔنه املالحظ  االت هو كرثة ٕاال  يد الواقع يف خمتلف ا

ال ٔي جمال، يف جمال م لني يف  ٔو الطرق .. املتد ال املسا  ذينا م ٕاىل ا
ال، جمالس العامالت  ٔو عندها مشاريع يف هذا ا تتلقى اجلهة عندها دور 
لني  ة الرتابية وتتلقى حىت املتد ال، امجلا ٔقالمي عندمه دور يف هذا ا وا

ٓخرن،  ال وايل اجلهة يف ا ٔو تتلقى م رب امجلعيات  متع املدين  ال ا
)2INDH (لفوارق   .ٔو ف يتعلق 

سيق  لت ) la convergence(لهذا، لزوما تعزز دور وايل اجلهة 
لتقائية   .و
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .واللكمة 

ليةالسيد الو  ا ر ا ى وز ر املنتدب    :ز
د  ن وا سيق"جوج لكامت، يه اك لت لجنة اجلهوية  يل تيكونو "ا ، ا

ارضن مجيع ش فعال، والثانية يف .. فهيا  سيق  كون الت اص  ومتا فني 
ش  ل لك طرف  صاصات د خ اصنا حناولو ندققو  صاصات،  خ

الت ل التد   .ما يبقاش هاذ التعدد د

                                                 
2 Initiative Nationale du Développement Humain 
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س اجللسةالس    :يد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ات "السؤال الثالث موضو ٔسايس اخلاص مبوظفي امجلا النظام ا
  ".الرتابية

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

وري شار السيد عبد السالم يس    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ش   ارون احملرتمون،السادة املس
ر،   السيد الوز

ٔسايس  خراج نظام  ٕ ات الرتابية يطالبون  ذ سنوات وموظفو امجلا م
بايق موظفي  رامهتم وحيقق هلم العدل واملساواة  صف، يصون  ادل وم

ر النور ٔن هذا املطلب حلد اليوم مل  ٔخرى، ٕاال  ات ا   .القطا
ر، مىت سيخرج هذا الن سائلمك، السيد الوز ٔسايس ٕاىل ا  ظام ا
نتدابية؟    زي الوجود، خصوصا وحنن يف هناية الوالية 

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

رس  ىل موظفي إالدارات ٕان القوانني والنصوص التنظميية اليت  ي 
ل  ٔ ات الرتابية، ومن  ىل موظفي امجلا رسي  ة يه نفسها اليت  العموم
ات الرتابية، ويف  مجلا رشية العام  لموارد ال ٕالطار القانوين  هنوض  ا
داد  ٕاطار تفعيل املضامني الواردة يف القوانني التنظميية املرتبطة هبا، مت ٕا

ات مسودة مرشوع قانون مبثابة  ٔسايس ملوظفي ٕادارات امجلا النظام ا
ة اخلاصة  ة من مشاريع املراسمي التطبيق مو ٔولية  الرتابية وكذا الصيغة ا
ىل  ث مت االتفاق  ات الرتابية، ح اة خصوصية وظائف امجلا به، مع مرا
ات واملالحظات الواردة  عتبار بعض املقرت ذ بعني  ٔ مجيع بنوده، بعد ا

ٔنه من طر  هم لهذه الغاية، ومهنم ش ن مت ٕارشا لني ا ف العديد من املتد
ٔكرث  ت ا ات الرتابية والنقا ر مجعية رؤساء جمالس امجلا ل ا ىل س
عي  ج ع احلوار  ات الرتابية واملعنية بت متثيلية الفا يف قطاع امجلا

رية التابعة  شية العامة لٕالدارة الرتابية وكذا املد رية العامة واملف لمد
ات الرتابية، ومازالت هناك نقاشات حول بعض مواد هذا املرشوع  لجام

ٔكرث متثيلية ت ا عيني اكلنقا ج   .مع الرشاكء 
ادي  ادي يف القريب، ٕان شاء هللا،  ٔنه  ٔمل ب ا عند ا ولكن، اح

ش خنرجو هاذ مرشوع القانون حلزي الوجود وجنيو نناقشوه معمك و   متك
ة الربملان، ٕان شاء هللا، ونفس اليشء املراسمي حىت هوما راه يف  هنا يف ق

يل فهيم تعويضات وفهيم رية ا ٔ ل ا هلم، .. املرا رية د ٔ ل ا هذا يف املرا
كون هذا  ش ميكن لنا ٕاذا قدر  هذه ) la session(ٕان شاء هللا، 

يل  رن ا ا دا رهناش، اح اصنا نقومو هباذ اليش هذا ما  د ولكن 
كونو لالزم.. مجيع الفرقاء  اصنا نقومو  ة  د السا   .ولكن وا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

وري شار السيد عبد السالم يس    :املس
لمك ىل اجلواب د ر،    .شكرا، السيد الوز

ر،  هتاء، وهاذ هو السيد الوز ىل  نتدابية توشك  الوالية 
دة مرات، فريق العدا والتمنية، وكذ  لنا  ه الفريق د السؤال طر
ديد  لنا بت ٔسئ د ل الفرق وطالبنا يف هذه ا د العدد د طرحوه وا

ٔسايس د املدى زمين حمدد ٕالخراج هذا النظام ا   .وا
ٔوال، ا ٔن هذا،  ا السؤال؟  اءت به الش طرح لزتام حكويم 

يل تعترب  رشية، ا ٔمهية املوارد ال نيا  ات الرتابية، و لجام القوانني التنظميية 
ٔصبحت  ٔدوار املهمة اليت  ات الرتابية  ام امجلا ٔسايس لق د العنرص  وا

ٔن احمليل   .تضطلع هبا يف تدبري الش
ل امل  و هذه املسودة د ن خرج ر، مشكور رشوع، اليوم، السيد الوز

ل  عيني وبعض امجلعيات د ج حتو النقاش حولها اعطاومك الفرقاء  ف
د العدد  ىل وا ات الرتابية بعض املالحظات، كام كتقولو مت التوافق  امجلا
يل ميكن  ة، ا ة، طبعا بعض النقط اخلالف الف ل النقط، وبقات نقط  د

لربملان تناقش وحتسم   . الربملان حيسمها، ممكن جتي 
يل معروض  ر، كتقولو بيل هذا السؤال السابق ا اليوم، السيد الوز
ا  ر، اح لحكومة، اليوم، السيد الوز ٔمانة العامة  هذا القانون هذا يف ا
و  متك ش  ىل الربملان  ل عرض هذا القانون  رسيع د ل بغينا وال كنطالبو 

رشي  ورة ال ليه يف هذه ا لو واملصادقة  رية من من املدارسة د ٔ عية ا
نتدابية   .هذه الوالية 

يل  ل املوظفني ا ة د راما لهذه الف ٔوال ٕا بري،  ا وقت  ٔمام مل يبق 
ىل غرار  شتغال،  ىل  صف وحمفز لها  ادل وم ٔسايس  ستحق نظام  ك

ٔخرى ات ا ة من القطا   . مجمو
سامه، ل الربملان  ة د ر، يف الق  عرض هاذ املرشوع، السيد الوز

ل هيا  ة ممكن يتلقى  لو، ورمبا هاذ النقط اخلالف   .ٔوال، يف التجويد د
ٔن الوقت يدامهنا، وٕاخراج  يمتحور  لنا  ر، السؤال د ٕاذن، السيد الوز
ل املوظفني  ة د ٔن هاذ الف ري،  ٔ هاذ القانون مل يعد حيمتل مزيدا من الت

ل هاذ ٔ ىل النفاذ، سنني ويه كتناضل من  النظام  ٔوشك صربها 
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ة حمرومة من  لتايل يف ظل غياب هاذ القانون غتبقى هاذ الف ٔسايس، و ا
ة من احلقوق   .مجمو

ل العدا برضورة  ٔخرى يف الفريق د ر، نؤكد مرة  ، السيد الوز
ازته  متكن من ٕا ال، حىت  ٓ ٔقرب ا ىل الربملان يف  عرض هذا املرشوع 

رشيعية ل هناية هاذ الوالية ال   .ق
رش   .كرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز ب  ن يش تعق   .ٕاىل اك

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
م  ري  ن، مايش  اهد ا كنعملو  دة، ٕان شاء هللا، اح لكمة وا
رشيعية، ٕان شاء  ورة ال ل هاذ ا هناية د ل من ا ش نوصلو لعندمك ق

  .هللا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الرابع وموضو لعامل "ون ٔنظمة الرصف الصحي  تعممي 
  ".القروي

ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  ر،السيد الوز
شارن،   ٕاخواين املس

ٔنه مازالت  لهيا، ٕاال  ة واحملافظة  ىل حامية الب اهدة  تعمل بالد 
ٔوضاع مزرية، وخصوصا املراكز القروية  ة من القرى املغربية تعاين من  مجمو

ٔنظمة الرصف الصحي ات التحتية اخلاصة ب قارها ٕاىل الب ب اف   .س

ر احملرتم،   السيد الوز
لعامل ما يه التدابري ٔنظمة الرصف الصحي  ل تعممي  ٔ ذة من   املت

  القروي؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

مج الوطين  ذ انطالق الرب ، 2006سنة ) 3PNA(لتطهري السائل م
ل خلصوص املدن واملراكز احلرضية، استفاد من هذا و ٔنه هيم  رمغ من 

اية سنة  مج ٕاىل  مركز قروي، مما سامه  100ما يقارب من  2018الرب
وات الرصف الصحي ومعاجلة املياه العادمة  سبة الربط بق يف الرفع من 

ش ساكنة هذه املراكز   .وكذا حتسني مستوى 
، قامت وزارة  ات وموازاة مع ذ لجام مع املايل  لية بتقدمي ا ا ا

ل ٕاجناز دراسات ومشاريع  ٔ مج، وذ  ستفد من هذا الرب اليت مل 
شاء حمطات املعاجلة،  ٔرايض الالزمة ٕال ليات وا ناء ا التطهري السائل واق

ٔكرث من  ث استفادت  ة من دمع مايل يقدر مبليار ونصف  390ح جام
ٔ الل العرش سنوات ا   .ريةدرمه 

رسيع وترية ٕاجناز مشاريع التطهري السائل  ل  ٔ ويف اجتاه ما قلمت، ومن 
ات الوزارية  لية ورشاكة مع القطا ا درت وزارة ا لعامل القروي، 

ذ سنة  لني املعنيني م لتطهري السائل  2019والفا مج الوطين  بتفعيل الرب
ادة استعامل ا لوسطني احلرضي والقروي وٕا ملياه العادمة املعاجلة املندمج 

)4PNAM ( ما بقاش)PNA ( وىل)PNAM( لكفة تقدر بـ  ،42.76 
الغ خضمة ل الرصف الصحي م ٔنه ميل كنكونو يف القضية د   .مليار درمه، 

مج جتهزي  سية لهذا الرب ٔهداف الرئ من املراكز  1207ومن بني ا
ٔفق  شباكت التطهري السائل، مما سميكن يف  سبة  2040القروية  من رفع 

شبكة التطهري السائل هبذه املراكز ٕاىل  سبة تلوث % 80الربط  وتقليص 
يت %60املياه العادمة حبوايل  الل س رجمة  2020و 2019، ولقد مت 

مج لفائدة  مركز قروي  99مشاريع التطهري السائل يف ٕاطار هذا الرب
طرف صندوق التطهري مليار درمه، يمت متويلها من  2.7بتلكفة مالية تقدر بـ 

سبة  ادة استعاملها ب ة املياه املستعم وٕا ات % 70السائل وتصف وامجلا
سبة    %.30الرتابية ب

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب س الفريق احملرتم، يف ٕاطار التعق   .تفضل، السيد رئ

شار السيد دمحم البكوري   :املس
ر، و  مك، السيد الوز ىل جوا مثن لك ما تضمنه هذا اجلواب، شكرا 

مج  مك وضعمتو يف الصورة والوضعية اليت يعرفها تطور هذا الرب ٔ يد  ٔ وا
ء،  لامء والكهر ب الوطين  ىل تدبريه مبعية املك رشفون  ي  الوطين ا
لرمغ من  مج  ٔن هاذ الرب ات الرتابية، حبيث  ات تربم مع امجلا وفق اتفاق

ي يب هود ا ذ هذا ا الل هذه اجلاحئة عرف بطءا يف تنف ٔنه  ذل، نؤكد 
ات الرتابية  ٔن وضعية امجلا املشاريع، خصوصا يف املراكز القروية، حبيث 
ل  ٔن تنجز م لها  اتية د ستطيع وفق إالماكنيات ا دا وال  تبقى صعبة 

                                                 
3 Programme National d’Assainissement Liquide et d’Epuration des 

Eaux Usées 
4 Plan National de l'Assainissement Mutualisé 
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ملراكز  ٔنظمة الرصف الصحي  دم وجود  ٔن  هذه املشاريع، خصوصا 
ىل القروية لها ان ىل حصة الساكنة وتداعيات خطرية  عاكسات سلبية 

روب  ٔزقة وا وات الرصف الصحي بني ا د ق ٔن توا يئ، حبيث  الوضع الب
شارا  ٔكرث ان ٔمراض ا ىل رٔسها ا ٔوبئة، و ٔمراض وا يؤدي ٕاىل تفيش ا

ل  الل فرتات فصل الصيف خصوصا، مما  )؟الشمبانيا(م كرث  حبيث 
  .ةيفامق وضعية الهشاش

ٔن  ٔحرار  ر، نقرتح يف فريق التجمع الوطين ل ، السيد الوز
اصة يف بعض  لعامل القروي، وخصوصا املراكز القروية،  ٔولوية  توعطون ا

ة  ال يف ٕاقلمي تطوان هناك جام ات، م ة "الزينات"امجلا ، هناك جام
ة "امحلراء" ىل"الواد"، هناك جام اءت  ة من املراكز املهمة   ، مجمو

ربط ما بني تطوان ة لهذا  -الطريق الوطنية اليت  ٔمس احلا الشاون يف 
مج   .الرب

ات الرتابية  ة، خصوصا يف امجلا اورة هلم منوذج وجعل هذه القرى ا
ودمك حملارصهتا  ٔن تضاعفوا  ٔوبئة، و شارا واسعا ملثل هذه ا اليت تعرف ان

ىل لك م ٔهيل والقضاء لكيا  ادة الت رامج ٕا عية رب  ج ظاهر الهشاشة 
ٔنظمة  لرشب وتعممي  وات املاء الصاحل  لتعممي الكهربة القروية ومد ق
مي  ربها تق ستطيع  ٔساسية اليت  د املؤرشات ا ٔ ٔهنا  الرصف الصحي، 

  .مستوى التمنية ببالد
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل التع  ر، يف ٕاطار الرد  باللكمة لمك، السيد الوز   .ق

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

رات س ل  ٔنه اجلسامة د ٔكد ب ري بغيت ن فقني،  ا م ذ .. اح رمبا 
اصمك تعرفو  ت هاذي مفروغ مهنا، ولكن  ٔولو كون  لمك  ل د من التد

ن حىت  ر يف التطهري السائل ما اك س ٔنه  ش(recettes)ب  ، ما اكي
ٔساسا  د املنظومة عن طريق الكهربة  ل، و هو دا عند وا مداخ

يل ذاك  يل تيعطينا هاذ (le multiple service)يه ا هذه يه .. هو ا
مج بدا يف  2006إالشاكلية، وراه ٕاىل رجعتو ٕاىل  راه ما بني  2006الرب

بري، ورمبا راه ز  2006 هود  د ا ة، اليوم راه وا ان إالفريق رتو بعض الب
، راه  ري يف املدن حىت يف القرى، امحلد  ناش  ، ما بق راه ال مقارنة بتا

قدمو، وٕان شاء هللا ا ت   ..اح

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال اخلامس وموضو حرمان موظفات وموظفي "ون
لشهاد ات الرتابية من الرتيق    ".اتامجلا

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 
  .تفضل. لشغل لتقدمي السؤال

شار السيد املبارك الصادي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
اميل الشواهد  ة  سائلمك حول إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها لرتق

ىل غرار بعض ات الرتابية  ات مجلا   .القطا
ر، مايش يه سمل  اميل الشواهد، السيد الوز ، اكينة سمل 11و 10و

يل 11وسمل  10، وسمل 9، سمل 8 ل الشواهد ا د العديد د ، يعين وا
اصنا  حو الفرصة وننصفو العديد من املوظفات واملوظفني،  ش ن اليوم 

هلم اونلق ة د لرتق   .صيغة 
س   .شكرا السيد الرئ

س    :اجللسةالسيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
يل قلت  ٔنه هذاك اليش ا ش ميكن يل نعاود نفس اخلطاب،  اد ما 

ٔ ٕاىل اكن شار احملرتم، .. راه قلتو،  ٕاىل  "ىل غرار"قلت، السيد املس
رش  ل يل بطريقة قانونية،  ات الوزارية ا ن بعض القطا ن اليوم اك يل اك يع ا

ل ٔ تنقول لمك راه القضية د ٔنه  ٓتيوين به،  .. قاموا هباذ القضية هاذي 
ها،  ا در سمح راه اح ا ٕاىل اكن القانون ت ا مايش ما بغيناش، اح اح

ٔو ال  400زائد يش  3800 ي  يل قلت ق اقل  800وال حشال ا ت  ما بق
ستور) le chiffre(ىل  اء ا ، تبدلت القوانني ما ميكن لناش ولكن راه 

ا خنالفها   .اح
هود  مثن ا ٔ ت ٔ تنقول لمك ومايش هذا ضدا يف يش موظف،  ولكن 

لو، ولكن راه الهيلكة إالدارية لفرسية راه .. د د املثل تيقلوه  ن وا راه اك
لمكسيك، تيقولو (l’armée mexicaine)ادي منشيو  رتايم  ، مع ا

)trop de généraux peu de soldats( ري  les(، ٕاذا والو 
généraux ( ما بقاوش)les soldats ( دمو؟ هذا مع يف غن راه 

رتايم  يل لفوق راه ) les généreuxو les soldats(ا مايش هذاك ا
ظومة اكم فهيا السالمل  كون م اص  ، 10، 8، 7ٔحسن من التحت، 

ٔنه زولنامه، وراه اليوم راه اح 4، 1راه .. 11 لهيم،  ن  ناش قاد ا ما بق
اصك الباك  ل التوظيف احمليل فضينا معها ولينا  اكنت عند فرصة د

ر  ل وتد ل احلواجي) concours(ش تد ر حشال د ر متارة ود   .وتد
ا ٕاذا اكن عندمك  شار  -اح ، السيد املس طرق قانونية  -ٔ كنقولها 

ن هذا اعطهيم لنا وذيك ٔ ما عرف " غرار الوزارات"ىل هاذ  ش، ٕاذا اك
ة  ا يش موقف، ولكن تنقول من الناح ش اح شوفو، ما عند ا  ة اح السا
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ٔ عقالين د بلوم راه مايش م ل الرتيق  ٔ د ان يل هذا املبد  .املبدئية ت
  

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ   .اللكمة 

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكر السيد الرئ

يل اعيطتو ات ا ىل التوضي ر،    . شكرا، السيد الوز
ن، ولكن  رية راك مز ٔ ش ديك اللكمة ا ري ما قلت ون  مايش "هو 

يل اكينني "عقالين ٔمشن وزارات ا ا  ني العقل، وكتطلب م لعكس هو   ،
لها، عندمه، وزارة العدل رقت ذوي الشواه ٔسايس د د يف النظام ا

ست  سمح، القوانني التنظميية ل ٔشنو املشلك؟ كتقول القوانني التنظميية  و
ٔيت الو ظر مىت ي ٓ سن يل كتقاد القوانني . قر القوانني، احلكومة يه ا

ة مايش صعيبة ا يصادق، وهاذ اليش يش  لربملان    .التنظميية، وكتجيب 
ىل فٕاذا اكنت بالد اليوم ف يل حصلو  ٔطر ا ل ا د العدد د هيا وا

ٔنه ) des feignants(شواهد مشاو قراو وتعبو، ومايش اكنو  لام  وال، 
لناس  سمحو  يل ك ٔحزاب السياسية ا ات، بعض ا ن يف بعض امجلا اك
ليل،  ٕاما عندو  لبية املوظفني  ٕاما قرا  ٔ هلم ميشيو يقراو، ولكن راه  د

ٔنه بذل  ذاك نص هنار،  دام ويبات يقرا، مبعىن  يظل  راسة  بع ا ٕاما 
ر هرض معه  ٔي وز ات، و ن يف لكيش القطا جمهود، هذا مشلك اك
دي، ٕايوا راه  ر بو ٔ ما نقدرش ند يقول  هذا يف القطاع مشرتك و
مك، انتوما احلكومة وقفت احلوار  لكمو مع بعضيا انتوما حكومة، 

عي، لو اكن لو عي حوار يف  ج ج ل احلوار  ٔسسة د ٔنه بقي امل
ش يرتقاو،  اميل الشواهد  ل لهاذ  دو  رو ونو ريل نتذا ٔ مترب ويف  س
هلم وراه اكنت بعدا، يمت تعديل هذاك املرسوم  سوى الوضعية د ش ي

لرضورة يوليو لكهم  2.04.403 لشهادة، ومايش  لرتيق  سمح  ش 
)des généraux( ٓ يل ،  ري حبسب الشهادة ا ه وال اعطيه  سيدي رق

ل  ول العامل د ن حىت مشلك، يف بعض ا عندو، وخيدم تقين ما اك
لتايل املنظور  ، و و ل ا ٔطر د ٔحسن من  ٔجورا  النظافة يتقاضون 
ر، ميل  ٔنه انتوما، السيد الوز كون حصيح يف دماغنا بعدا،  اصو 

ادي يويل، ش ىل لكيش  ادي يبقى؟كتلكمو  يل    كون ا
د سعيد  نة، وراه لك وا شة مز شو  واسيدي الناس رقهيم يع

سعادة رها  ادي يد يل عندو، و يل عندو والعمل ا   .لوظيفة ا
ن ومكرفص، وانتوما كتقولو ال القانون ال  لص مز يت املشلك هو ما 

ر، مقرت  دا جنيبو، السيد الوز ح قانون سمح، القانون ممكن نصاوبوه، من 
سوية   ..ل
  

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
شار احملرتم   .. السيد املس

سان شار السيد عبد احلق    :املس
هلم..  دو حتلو املشلك د   .ولكن توا

شوفو احلل  اصمك  يل يف العيون  ر، ذاك اليش ا ة، السيد الوز رس
لو   .د

س اجللسة   :السيد رئ
لسيد ا باللكمة  ىل التعق ر يف ٕاطار الرد    .لوز

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شار احملرتم،   السيد املس

ن قطاع حتديث إالدارة هو  ة، اك ات احلكوم ا قطاع من القطا اح
يل ادي تقولو ال .. ا ، ومن بعد  د ا بو رو اح ادي نبداو ند ا مايش  واح

ر ٓخر يد اص ا ا . هذاك دار  تظمة، ٕاذا قطاع اح كونو بصفة م اصنا 
ادي ا  جتاه اح ادي منشيو يف هذا  ش نقولو ال، .. اء وقال لنا  اد ما 

زيدو يف  ل  يل كتقول د لكنا ممتنيات، ٕاذا ) salaire(ولكن هذه القضية ا
ه وتعطيه  رق ري املمتنيات نعطيك حىت لغدا، ٕاذا بغييت لكيش  بغييت 

)salaire (ل  يه هذه املزيانية؟ فني.. د
كونو واقعيني راه حىت  شار،  كونو واقعيني، هللا خيليك السيد املس

ا ما متىن د م  ، دا3يترضبو يف ) les salaires(متىن يطلع  لكيش ..وا
)5SMIG ( ردوه 3يف املغرب راه ر،   مرات 10حىت  املرات يف اجلزا

كون عند ٕاماكنيات  اص  خرن، ولكن  هبذه  نقومو شوكونو مف
ري وكنبانو  هكذا حواجي يش نقولوش كونو واقعيني، ما القضية هذه، 

ا ا وما قاحصني حبال ٕاال قلوبنا اح ش، اح واقعيني، ٕاذا عندي  غيي
ٔسيدي دا    .املزيانية من 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال السادس وموضو   ".ضفشل التدبري املفو "ن
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال د السادة املس ٔ   .اللكمة 

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة عن طريق  سيري بعض املرافق العموم رابية ٕاىل  ات  دة جام ٔت  جل
كن يف مستوى التدبري امل ٔن نتاجئ هذا التدبري مل  ن  ٔ ٔن الواقع  فوض، ٕاال 
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اصة يف بعض املدن الكربى ات،    .الطمو
سائلمك ر احملرتم  ليه، السيد الوز   :و

مي التدبري املفوض؟ الصة تق   ما يه النتاجئ العملية و
  وما يه إالجراءات املزمع اختاذها لتصحيح هذه الوضعية؟ 

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شار احملرتم،   السيد املس

ن نواقص،  ٔشاطرمك الرٔي، اك ٔ ال  ٔنه هذه التجربة فشلت،  ٔقريتو ب
ل، عن ة الفعالية يف التد د التدبري املفوض لتعممي وحتسني اخلدمات ن

رات  ا احلديثة، كام مكن من ٕاجناز اس ولوج ل ونقل التك فعالية التد
ا  ٔسلوب وا دمه، ولكن هذا ا ات بو ش يقومو هبا امجلا يل ما اك مة ا
ه نواقص، والنواقص يه  ا كنتفق معك ف سم بعدد من إالجيابيات اح ي

ر مهنا ٔهداف املسطرة وكنذ ق ا ا دون حتق ٔح يل كتحول    :ا
دم  - د  يويل وا ة،  ع واملراق ات يف جمال الت ضعف قدرات امجلا

يقدروش ة وما  ة يف  ة وامجلا   ؛..التوازن، الرشكة يف 
لجوء ٕاىل التدبري  - ل ا ملشاريع ق نيا، غياب دراسة اجلدوى اخلاصة 

اصش اكع التدبري املفوض؛ ن يش مرات ما    املفوض، اك
عاب م  - دم اس ٔن لثا،   c’est une(فهوم العالقة التعاقدية 

relation contractuelle ( ة ديك العالقة اص هاذيك السا و
ر التعاقد وكرنجع من هنا  ٔنه  5التعاقدية راه كند ر املراجعة  سنني كند

د الرشكة كنقول لها .. التعاقد ٔنه كنعطي لوا د معقد،  هذا التعاقد هو 
سيريه اص  ل عندك هذه املدينة  ادي تد ادي توسع و ا، وهاذ املدينة 

كونو عندي  ادي  يل  ٔشنو هوما الزبناء ا ارفش  ٔخرى، ولكن ما  اء  ٔح
د  اء، كتكون عندي وا ٔح ال (la structure)يف هذه ا ط م ، يف الر

د احلي  زادين وا ه، ولكن ٕاذا  يل ف ارف شكون ا ض  عندي  الر
ار الب  كونو حبال ا ادي  يل  ل الناس  350.000يضاء زادت الرمحة ا د

ل العقدة صعب  عي، ٕاذن هذا التوازن د ج ادي خيلصو الشطر  يل  ا
 .دا

ش  كون املراجعة ٕاذا ما اكن اصها  ٕاذن ما ميكن لناش نقولو، وهاذي 
يبدا يبدا هكذا العقد  يبداو .. املراجعة  وازنة، و ري م العقدة كتويل 

ٔمور ا ة  ات هاذيك السا دم قدرة بعض امجلا  ، ا يل ما بغيناهاش اح
ٔنه عندو مشالك  لصوش حىت الضو واملاء،  ي ىل حتمل لكفة التدبري، ما 

ل ت، عندمه مشالك د ل اجلبا ش .. ٕاذن راه املشلك مايش.. د ما ميك
ٔكرب من هذه القضية هذه ل، املشلك  ٔبيض و   .نقولو 

رو لكيش اولنا حنسنو وند  ، ش منيش در ٔ كنقول،  ، ولكن 

يل عندها بيدها احلل، ٕاما تعطيه  ة يه ا ٔخرى، امجلا لول  ن  ة، اك رس
ملسائل  ل التمنية احمللية وتقوم  ر رشكة د ر التدبري املفوض، ٕاما تد تد

ٔوىل لها، هذه ا   .د
ل ف خيص الكهر ا يف ٕاطار التفكري يف املستق واملاء  ءنيا، اح

وية لتوزيع  ..ء وكذاوالكهر ادي منشيو ٕان شاء هللا يف ٕاطار رشاكت 
كونو فهيا،  ش  ا  ادي متك يل  ، ا ىل صعيد اململكة اكم ء  املاء والكهر

كون فهيا ٕان شاء هللا  ات،  كونو فهيا امجلا و ) 6l’ONEE(ادي  وا
ساليو  ري ري  يل،  ل ) les contrats(وا  ٔن عند 2027د

)contrats (لو لـ ة ند   ..اصنا، هاذيك السا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .واللكمة 

منبارك شار السيد حيفظه    :املس
مك ىل جوا ر احملرتم،    . شكرمك، السيد الوز

مك الهامة، نود يف الفريق احلريك الت ا ال مع توضي ىل وتفا يد  ٔ
ات التالية قرتا   :املالحظات و

زتاز  - ٔن نعرب هبذه املناسبة عن ا ر احملرتم، نود  ٔوال، السيد الوز
منوذج التمنوي اجلديد بتوجهيات  اح بالد يف بلورة وٕاخراج ا ري بن الك
ٔيده، يف  ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و ة سام ملك

ة صعبة، مطبو  ، كام نغمت هذه املناسبة ظرف ورو احئة  ة بتداعيات 
ذها بالد ضد  بلوماسية اليت تت دد دمعنا املوصول للك املبادرات ا لن
لمملكة املغربية، الصادرة  لمصاحل العليا  ستفزازية واملناهضة  املواقف 

دتنا الرتابية؛   عن احلكومة إالسبانية ومن خمتلف خصوم و
ٔن نيا، خبصوص م - ر احملرتم،  وضوع سؤالنا، نعتقد، السيد الوز

ذ سنة  ة اليت انطلقت ببالد م لمرافق العموم  97جتربة التدبري املفوض 
ىل تفويت  مي موضوعي، بغية تطور هذا اخليار القامئ  حتتاج ٕاىل تق
صادية  ق ه مع التحوالت  لقطاع اخلاص ومالءم ة  اخلدمات العموم

عية والعم ج الالت و ، استحضارا لالخ رانية اليت عرفهتا وتعرفها بالد
ان  لف اسهت ي  وجوانب القصور ونقاط ضعف هذا التدبري املفوض، ا
ات الرتابية املعنية،  اج املواطنني يف بعض املدن الكربى ضد امجلا واح
ريها، جراء ضعف اخلدمات  ار البيضاء وفاس وسال ومتارة و ة وا طن

ة،  ات وانتظارات العموم اليت تبقى بعيدة لك البعد عن تطلعات وطمو
ٔسعار، اليت تفوق القدرة  ث ا ث اجلودة وال من ح الساكنة، ال من ح

لمواطن املغريب   .الرشائية 
ليه، نتطلع يف الفريق احلريك ٕاىل احلسم يف اختاذ القرارات املناسبة  و

ر حتمالت رشاكت التد رب مراجعة دفا ٔن  بري املفوض، يف هذا الش

                                                 
6 Office National de l'Electricité et de l’Eau 
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ية ومالية ورشية،  والتفكري يف دمع املقاوالت الوطنية، اليت لها قدرات تق
انب  ٔساسية، ٕاىل  ات واخلدمات ا ل لهذه القطا ٔم ىل تدبري  قادرة 
رشيعي املؤطر لهذا التفويض، بغية تعزز ربط احلقوق  تطور إالطار ال

ات   .لواج
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجل    :لسةالسيد رئ
  .شكرا

ه  قل ٕاىل السؤال السابع وموضو ٕارشاك القطاع اخلاص يف وضع "ون
ططات التعمري   ".تصور 

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .املغرب لتقدمي السؤال

  .تفضل

دي شار السيد عبد الكرمي    :املس
﷽  

ىل ٔرشف املرسلنيوالصالة والسالم   .  
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لية احملرتم، ا ر ا   السيد وز

لتخطيط العمراين يف رفع مستوى  ٔمهية البالغة  ليمك ا كام ال خيفى 
ث  الية، ح عية ا ج صادية و ق يعترب جودة احلياة وتعزز التمنية 

رات اخلاصة،  س اذبية اجلهة وٕانعاش وشجيع  مة لتقوية  لية  التعمري 
اطق  ات التحتية والتجهزيات واملسامهة يف ٕاقامة م والس ٕاجناز الب

صادية وحتسني ظروف معل املقاوالت ق شطة  ٔ   .ل
صص  ويف هذا الصدد، ال ميكن غض النظر عن مشلك ندرة العقار ا

ي لالس ٔمر ا ق التمنية احمللية، وهو ا ٔمام حتق ائقا  شلك  ي  ر، ا
رية الوطنية  س ٔمام الفرص  اذبية اجلهة  غي تداركه لتعزز  ي
ٔحضى  ي  ٔصبح من الواجب ٕارشاك القطاع اخلاص ا بية، ولهذا  ٔج وا

لم  ة يف  ات الرتابية واملؤسسات العموم و وامجلا ية رشاك اسرتاتيجيا 
لبالد عية  ج صادية و ق ق التمنية    .التخطيط العمراين لتحق

ي تقوم به املراكز اجلهوية  مثن العديد من املبادرات والعمل ا ٔن  والبد 
ىل غرار عقود الرشاكة بني  لهتا اجلديدة يف هذا إالطار  ر يف  لالس

ة القطاع العام واخلاص ف خيص حاكمة وتدبري املناطق الص  ناعية مكثل 
ليات  لق  ل املثال ال احلرص،  ىل س ار البيضاء  ة، وا ش، طن مرا
ملسامهة الفا  صاديني احملليني  ق لني  لفا سمح  لمشاركة  ة  ق حق
ٔوضاع واقرتاح احللول يف ٕاطار قرارات التعمري،  شخيص ا والناجعة يف 

ار البيضاء ة ا ل املثال   دعوة لتعممي هذه سطات، ويه -ىل س
يق اجلهات ىل مستوى    .التجربة 

ر احملرتم،   السيد الوز
ام ملقاوالت املغرب، ويف ٕاطار التصدي ٕالشاكلية ندرة  ٕاننا اكحتاد 

ات الرتابية، نقرتح ما ييل لجام ياط العقاري  ح   :العقار وتضاؤل 
لعقارات والواكالت العقارية اجلهوي - داث الواك الوطنية  ة، تناط هبا ٕا

رشاكة مع القطاع  سيق والتاكمل بني إالسرتاتيجيات الوطنية،  مة الت
ام بني  س دان التخطيط العمراين لضامن التنامغ و اخلاص، يف م

صادي؛ ق ٔهداف التخطيط  القهتا ب   توجهيات التخطيط العمراين يف 
دان ترضيب العقار، تنطلق من م - هتاج سياسة واحضة يف م ٔن ا  ٔ د

عية، هبدف حماربة ظاهرة  صادية واج روة وطنية ذات وظيفة اق ٔرض  ا
ر اخلاص؛ س شجيع  ٔرايض ل   جتميد ا

ر وتفعيل مسطرة  - صص لالس ستفادة من العقار ا مي  تق
حها  رتام دفرت التحمالت وم دم ا ا  اع هذه العقارات يف  اسرت

ني؛ ق مثرن احلق   لمس
ة، يف التقائية شام ختصي - ك لوجس ص وجتهزي املناطق الصناعية وا

اة القرب اجلغرايف من  اكم مع إالسرتاتيجيات القطاعية، مع مرا وم
شغيل   .ٔحواض ال

ىل مطلب تطور  ئنا نلح  حتاد العام ملقاوالت املغرب ما ف ٕاننا يف 
ر خمص الل توفري حظا لكراء العرض يف جمال العقار الصناعي، من  صة 

ىل املقاو الصغرية  ف العبء  ه وختف ر ف س ناء العقار و بديل عن اق
  .واملتوسطة

لكفة تنافسية  وي  ىل رضورة توفري عرض عقاري  كام نؤكد 
ٔساسية يف تقوية تنافسية املقاوالت رافعة  ر،    .خمصص لالس

حتاد العام ملقاوالت املغرب  ري، فٕاننا يف  ٔ نعرب عن اخنراطنا ويف ا
منوذج التمنوي اجلديد ٔهداف ا   .التام مبسؤولية يف تزنيل 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شار احملرتم،   السيد املس

لية، ولكن دا  ا زلتوه  الش  ش  اين هاذ السؤال ما فهم ٔ ملا 
ٔنه ٕارشاك القطاع اخلاص يف وضع تصور خمططات التعمري، هذا .. اد

ار البيضاء،  ا اكينة فعال الواك احلرضية  قلت هذا قطاع التعمري اح
رجعو لهذا،  ش  اد ٔ ما  يل قلتو  دة، ولكن بعد العرض ا ولكن واك وا

يش، ولكن فع ن مشاورات ودا ططات اك داد ا ن يف ٕاطار ٕا ال فعال اك
ىل صعيد اجلهات ر  ة توفري عقارات لالس يف يل قلتو هو    .املشلك ا

ٔول هو  2دا  لهيم، ا ٔكد  لمك بغيت ن يل قلتهيم يف العرض د احلواجئ ا
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ش  د تفكري  ار البيضاء، وق اكن عند وا ة ا يف ٕاطار ما نقوم يف 
د  سيج، ٕاما يف م) l’écosystème(نزنلو وا واد البناء، ٕاما هذا ٕاما يف ال

لو بطريقة  ش يمت التزنيل د راه تتكون مشاورات مع القطاع اخلاص 
ٔمه ٔنه هذا هو ا ه وهذا،  كون ف اص  يل    .عقالنية ويف املاكن ا

ر،  يل يقوم به اليوم املراكز اجلهوية لالس ور ا ة الثانية يه ا واحلا
د القضية ٕاىل  ا واثقني بوا ساو ٔنه اليوم اح كنا بغينا منشيو يف ٕاطار ن

اء، ذيك  ة، (les derogations)ست اق س كون  اص  ، ٕاذن 
ة اق ة ميل .. اس ش هاذيك السا ر  اطق جمهزة لالس دو م اصنا نو

يب، تيلقى ٔج ٔو  مثر، مغريب  ٔنت هنا ٕاىل كنت .. تيجي املس تنقول  
ات ملوثة ها فني البالصة، كنت ري ملوثة ها  عندك صنا ات  عندك صنا

  .فني هاذ البالصة
د  دو يف وا ر اليوم تنو ىل صعيد املراكز اجلهوية لالس واليوم 
افظة والكرتوغرايف مع  لم دامني فهيا مع الواك الوطنية  ا  لية، واح ا

يل عندمه ات ا ، مع املياه .. القطا و ٔمالك ا زنية مع  ٔمالك ا ن ا اك
ت  ر والغا ش املراكز اجلهوية لالس رية الشؤون القروية، لكهم  مع مد

ر،  يل ميكن متيش لالس ٔشنو يه العقارات ا شوفو  يويل عندمه يقدرو 
رشاكة  لها  ة يقدر التجهزي د اق ة يف ٕاطار مقاربة اس ش هاذيك السا

ٔنه ال يعقل ل الكراء،  ش  مع القطاع اخلاص ومنشيو يف هاذ الطرح د
ل هذا ومن بعد تيويل عنده  ناء د ق مثر حيط فلوسو يف  هذاك املس
دا ما تبقاش،  ة ها يه اكينة اليوم  ٔنه ميكن هاذيك الصنا مشالك، 

ٔخرى ة  ين ترنوجوها حلا اود  ذوها  سايل الكراء تنا   .ت
جتاه، ٕان  اديني يف هاذ  ا  ىل هاذ الرؤية واح فقني معمك  ا م اح

  .شاء هللا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ا  دة املوضوع،  قل ٕاىل السؤالني الثامن والتاسع، جتمعهام و ون
دة   .سنعرضهام دفعة وا

ه  مج تقليص "والبداية مع سؤال فريق العدا والتمنية وموضو ر مي  تق
لعامل القروي واملناطق اجلبلية عية  ج الية و   ".الفوارق ا

شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي ا د السادة املس ٔ للكمة 
  .السؤال

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ذ  ىل انطالق تنف مج تقليص "مرت حوايل مخس سنوات  ر
لعامل القروي واملناطق اجلبلية عية  ج الية و ميمك ، ما "الفوارق ا هو تق

لتزنيل  سيق بني اكفة الرشاكء  ىل مستوى الت مج، وال س  لهاذ الرب
د؟ ل لهذا املرشوع الوا ٔم   ا

ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  عية "السؤال املوايل موضو ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر
  ".2022-2016لوسط القروي 

 ٔ ٔصا واملعارصة لتقدمي اللكمة  شارن من فريق ا د السادة املس
  .السؤال

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

الية  مج تقليص الفوارق ا ر ر، عن حصي  سائلمك، السيد الوز
لوسط القروي، خصوصا سنة عية  ج مج ميتد م.. و - 2016ن الرب

2022.  
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

مج  ىل السؤالني املتعلقني برب ابة  لية لٕال ا ر ا لسيد وز اللكمة 
الية   .تقليص الفوارق ا

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون   .شكرا السادة املس
لقة سابقة، ىل هذا السؤال يف  اوبت  ولكن رمبا اليوم عندي  كنت 

ٔطول ش جناوب بطريقة    .الفرصة 
الية  مج تقليص الفوارق ا ر ة يمت تزنيل  ة السام ت امللك لتعل ذا  تنف

رمس الفرتة املمتدة بني  لوسط القروي  عية  ج ، 2022و 2016و
ي رصدت  مزيانية ٕاجاملية قدرها  مج 50وا   :مليار درمه، هيم هذا الرب

ىل العامل القروي؛ -   ٕاجناز مشاريع تتعلق بفك العز 
ة - لشبكة الطرق   مليار درمه؛ 35: حتسني الربط 
ملاء الرشوب -   مليار درمه؛ 6: زويد الساكنة 
ء -   مليار درمه؛ 2.3: تعممي الكهر
ة -   مليار درمه؛ 1.5: وحتسني عرض اخلدمات العالج
ٔهيل التعلمي -   .مليار درمه 4.4: وت

مج فعال من طرف مثانية رشاكء   :ويمت متويل هذا الرب
الس اجلهوية بـ  -   مليار درمه؛ 20ا
منية العامل القروي واملناطق اجلبلية بـ  - مليار  10.5صندوق 

  درمه؛
  مليار درمه؛ 8وزارة التجهزي بـ  -
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رشية بـ  - لتمنية ال رمه؛ 4املبادرة الوطنية  ل ا   مليار د
  مليار درمه؛ 3بية الوطنية بـ وزارة الرت  -
ء بـ  - لكهر ب الوطين    مليار درمه؛ 2.5املك
ة بـ  -   مليار درمه؛ 1وزارة الص
ة مبليار درمه -   .ووزارة الفال

عية سنة  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر ذ انطالق  ، 2017وم
ال القروي و  وية لتمنية ا داد مخس خمططات معل سنوية  املناطق مت ٕا

رمس سنوات  بقمية ٕاجاملية  2021، 2020، 2019، 2018، 2017اجلبلية 
رمس خمططات العمل  32تناهز  دات احملو  ع مليار درمه، وقد بلغت 

ه  ر ما مجمو ذ  29السالفة ا دات امللزتم هبا لتنف ع ٔما  مليار درمه، 
بلغ  ططات ف سبة  27هاذ ا ٔي ب ني بلغت %95مليار درمه،  ، يف 

ٓن  د ا ٔداء ٕاىل  سبة  17ا ٔي ب   %.59مليار درمه 
ور، مت  مج املذ ذ الرب ٔهداف املسطرة يف ٕاطار تنف ىل بلوغ ا وحرصا 
ات  لجام راسات بوضع نظام معلومايت جغرايف وخرائط  ب  لكيف مك

ات اململكة  واور املسهتدفة مبختلف  ه اخلرائط-وا ه، ف  هذا منوذج م
ة ة جام ة جبهة جبام ل  مي لك  -د لتق مي خمططات العمل، نقوم  وكذا تق

ل  شخيص  2019و 2018و 2017ام، خمطط العمل د وذ بواسطة ال
ل  مج د ات املعنية، ما حطينا الرب لجام ايل  ل  2020ا ومن بعد د

ٔخرى 2021 ل ما مقنا به يف السنوات ا مي د لتق   .حىت مقنا 

ىل وخب قها، فميكن تلخيصها  صوص حصي إالجنازات اليت مت حتق
  :الشلك التايل

ٔهيل الطرق واملسا القروية؛ -   ت
لكم من الطرق  4268لكم من الطرق القروية وصيانة  6494بناء  -

 251لكم من املسا القروية وكذا بناء وتقوية  6855القروية وٕاجناز 
ية؛ ٔة ف ش   م

ٔهيل قطاع التعلمي - ٓت تعلميية  1313اجناز : ت ش مرشوع بناء مل
ٓت تعلميية و 2786و ش ادة بناء م معلية رشاء النقل  1021مرشوع ٕا

 .معلية جتهزي مدريس 165املدريس و

ة ٔهيل قطاع الص   :وف خيص ت
مرشوع بناء املراكز واملستوصفات الصحية واملنازل  444ٕاجناز  -

ة و ٔهيل مراكز املست 674الوظيف وصفات الصحية واملنازل مرشوع لت
ة و دات الطبية  1279الوظيف معلية رشاء سيارات إالسعاف والو

  معلية جتهزي املراكز الصحية؛ 653وكذا 

لرشب - ملاء الصاحل  ملاء  26.607ٕاجناز : الزتويد  زويد  مرشوع 
رب النافورات و تلط و رب الربط الفردي وا لرشب   402الصاحل 

وا زويد ا ظومة  ملاء وصيانة م ر  ملاء  1152و شبكة الزتويد  لكم 
ناء  لرشب وكذا اق ملاء  104الصاحل  لزتويد  ة مزودة بصهرجي  شاح

لرشب   .الصاحل 

  :وف خيص الكهربة القروية
  دوار؛ 1454هربة  -
ناء  - لطاقة الشمسية؛ 2449واق ظومة    م
ىل مس - ء ذات الضغط املنخفض   1905افة وتوسيع شبكة الكهر

  لكم؛
شاء  - ري 160حمطات فرعية بقدرة  4وكذا ٕا ٔم   .يلو فولط 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب   .ٔعطي اللكمة لفريق العدا يف ٕاطار التعق

ن ايم ا شار السيد عبد العيل    :املس
ىل هذه املعطيات ر،    .شكرا لمك، السيد الوز

ن هناك جمه ،لفعل ٔنه جمالس اجلهات اك ا تنلمسوه  ار، واح ود ج
ط  ة الر ىل مستوى جملس  ا  خرطة بقوة يف هذا املرشوع، اح  -م

يل  - سال خرطني يف هاذ العملية وتنلمسو هاذ التحول ا ٔيضا م يطرة  الق
ن يف العامل القروي   .اك

ة من املالحظات ٔن نديل مبجمو ريد  مي    :لكن، يف ٕاطار التق
ل التخطيط املالحظ - هتم هاذ املوضوع د ر،  ٔوىل، السيد الوز ة ا

ٔنه ما  السنوي والربجمة السنوية، يف الواقع ما تتوحضش الصورة، خصوصا 
ذ  ٔولوية يف تنف لرشاكء ف يتعلق  سبة  ل تتكوش معايري واحضة 
اطق  شعرو م داو  بري وتيوقع هذا مشلك وت ٔنه اخلصاص  الربامج، 

كون مربمج يف حليف ن  ادي  ارف راسو  ني ٕاىل  دم الربجمة، يف  ة 
ش  ا كنا تنفضلو  ٔو اخلامسة، فلهذا اح ٔو الرابعة  ٔو الثالثة  السنة الثانية 
ٔربع وملا ال مخس  ٔو  ىل مستوى ثالثة  د الربجمة والتخطيط  كون وا

د الصورة واحضة؛ ٔقل وا ىل ا كون  ش    سنوات؟ 
ل الطرق واملسا القروية، املالحظة الثان  - ية، وهو املشلك د

ان  ٓن بدات ت ٔفق موضوع الصيانة، وا ش يف ا ىن ولكن ما اكي لفعل تت
ش  ٔو الثانية ولكن ما اكي ٔوىل  ت يف السنة ا ة من الطرق تصاو ٔنه مجمو ب

مج؛ يناش يف الرب ل الصيانة وما    مزيانية د
ر، - سبة  املشلك الثالث، السيد الوز ل ملردودية  هو ف يتعلق 

ال  ة، خصوصا يف املراكز الصحية، تنلمسو م رات العموم س لبعض 
ٓخر  وار ومركز حصي يف دوار  د ا ىن مركز حصي يف وا املراكز  4تي

ا  د، مبعىن ضعف املوارد، اح ب وا الصحية، ولكن ما فهيم وال طب
س ل  املراكز  4ر العمويم ملا ال يمت جتميع تنفضلو يف ٕاطار الفعالية د

ري بـ  شفى حمرتم ولو  ىن مس ال يف ماكن معني ويت ٔطباء وبعض  2م ا
رشية؛   املوارد ال
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ر، فعال هاذ امخلسة  - ليمك، السيد الوز ٔ الرابعة، نقرتح  املس
شطة  ٔ ين من ا ل  د ج مة، ولكن ملا ال التفكري يف وا االت يه  ا

صاد ٔسواق ق ٔهيل ا ال ت ٔقصد بذ م دة يف العامل القروي،  ية املف
ادي ميكن القرويني  يل  صاد التضامين، وهذا جمال ا ق ٔو  ٔسبوعية  ا

هلم؛ ن د ٔما ش يوطنو ا ة    والفال
ٔرايض الساللية، ميكن تبان  - القة  رية، ويه عندها  ٔ النقطة ا

يل ش املشالك ا ميك ٔرايض والس يف  بعيدة، ولكن ما  تتعرفها هاذ ا
هلم ٕاىل اكنو  ن د ٔما ٔهنم جيلسو يف ا شجع القرويني  طقة الغرب  م
يل  شلك رسيع بعض املشالك ا ستعرضو  لحيف، هنا بغينا  يتعرضون 
مثرن بدون رغبة ذوي  لمس ٔرايض  ل بعض ا ال التفويت د تتعاين مهنا م

ل  منوذج د امر الشاملية " ٔوالد سالمة"احلقوق، ا ن(يف  ، )سيدي سل
هلم ورافضني، السلطات ترتفض  رن عريضة مبا فهيا النواب د الناس دا

ل منوذج د سمل من عندمه هاذ العريضة، ا ٔمحر" حىت ت " سيدي دمحم ا
ازلو  ش ي ة الساللية  ل امجلا ىل النواب د بري  ن ضغط  يطرة اك لق

مث ٔرايض لفائدة مس ٔو هذا لهذا الغرض هذا ما ىل ا ر ميكن عندو نفوذ 
ل  منوذج د هلم، ا ٔرايض د ٔهنم يوطنو ا شجعش ساكن العامل القروي  ك

الحلة" ل "موالي بوسلهام"يف " ا ن ذوي احلقوق كريفضو التفويت د ، اك
ان يمت حىت  ٔح بري ويف بعض ا لهيم  هلم، ولكن هناك ضغط  العقارات د

هتم ق بعض ا ارج القانون تلف يل يه    .هلم ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شار ى الوقت السيد املس هت   .ا
ٔصا واملعارصةاللكمة لفريق    .ا

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر، ال ننكر يل كتقوم هبا الوزارة و  فعال، السيد الوز هودات ا بعض ا
كرارا نطرح هذا السؤال ملا  مج هذا، وحنن مرارا و لني يف هذا الرب املتد
مج، معناه  هتاء هذا الرب ٔمهية، وخصوصا ال يفصلنا ٕاال سنة عن ا  من 
مج هذا  االت، خصوصا هذا الرب اكينة هناك ٕاخفاقات يف بعض ا

ىل العامل القروي ف 3واملسطر بـ  خيص  ٔهداف، هو فك العز 
ء، املاء  ، مث حتسني ولوج اخلدمات ف خيص الكهر ري ذ الطرقات ٕاىل 
، مث تنويع القدرات  ري ذ ة، التعلمي ٕاىل  لرشب، الص الصاحل 

صادية   .ق
يل كنا كنمتناو  د الهجرة ا شوفو وكنالحظو هناك وا يل ك ٔسف، ا ل

لهجرة من الع د احلد  مج هذا يوضع وا امل القروي حول زعام هذا الرب
ىل كام  ٔن  اه ب ا طرح يل كنمتناو اح ة ا لك رصا احلوارض، هذا ٕاشاكل 
لني،  مج هذا، هناك بعض املتد ل هذا الرب هتاء د قلنا يف البداية هذا 

ل اجلهات مث صندوق التمنية القروية، املبادرة الوطنية  الس د هناك ا
، مث امل  ري ذ رشية ٕاىل  ء واملاء الصاحل لتمنية ال لكهر ب الوطين  ك

ات الوزارية   .لرشب، القطا
قة  ة هنا بغينا نعرفو احلق لك رصا ر،  ولكن املالحظ، السيد الوز
سيطة  ٔم  د ا ٔن نعطيمك وا مج هذا،  ل هذا الرب ل إالخفاق د د
ٔن  لمدن واملدن الكربى،  يل قريبة  ات القروية ا دا، هناك بعض امجلا

ل ج ة د د الغربية"ام ٔ يل قريبة " ا ة ولكن هناك  30ا هنا وبني طن لكم ب
قل بطرق بدائية،  يل مازالت الساكنة ت واور يف العامل القروي ا بعض ا
يل ٕاذا اكنت هناك مرىض، هناك بعض  ل الشتاء ا خصوصا يف املومس د

شوها يع يل  ة ا يل هناك العز لك رصا   .املشالك ا
ا  يل بعيدة، ما  اح ات ا مجلا يل قريبة، ما   ات ا نقولو امجلا

الية، راه  ا نتلكم عن الفوارق ا عية، اح ج ٔن الفوارق  جلهات، 
ة ة طن ىل  صاد  ٔقل من اق يل هوما   - تطوان - هناك بعض اجلهات ا

دا برية  شو مشالك ومشالك  يع يل    .احلسمية ا
ٔن ة .. ٕاذن كنمتناو ب اود الصيا ه  ادي يتعاد ف مج هذا  واش هذا الرب

عتبار، خصوصا كام قال  ذ بعني  ٔن  ديدة، ومتناو ب لو يف   د
يل  ست هناك صيانة لبعض الطرق ا لنا يف فريق العدا والتمنية، ل زم
ن بعض الطرق وبعض  ٔن اك لجودة،  ة  ست هناك مراق كتعدل، ول

يل كتص اطر ا د العامني ٕاال وتتالىش الق لهيا وا اوب ما كتدوزش 
  .وكمتيش

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

بني ىل التعق ر يف ٕاطار الرد  لسيد الوز   .واللكمة 

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
س   .شكرا السيد الرئ

لوسط" عية  ج الية و مج تقليص الفوارق ا هو " القروي ر
ا كنقلبو  كون هنا وال هنا ٕاذا مش لك الربامج ميكن  م، ولكن  مج  ر
يل كريجعو لنا اكرسامات ٔ ا ادي نلقاو بعض النواقص، ولكن    :ىل هذا 

ل هذا : ٔوال، من طرف رؤساء اجلهات - ٔمهية د يمثنو  لكهم 
مج؛ هلم يف ٕاجناز هذا الرب الخنراط د مج و   الرب

سيق بني مجيع الفرقاء - ل الت هود د د ا ن هناك وا وزارة : نيا، اك
كون هذا ش  ٓخرن  رشية، وزارة التجهزي، والفرقاء ا ة، التمنية ال .. الفال

ش حناولو ام  رو لك  يل كند مي ا د .. ويكون هذا التق ا عند وا اح
)l’enveloppe(يل اكن، ول ٔويل ا مج  د الرب اولو ندققو ، وا كن دا كن

ه   .ف
امني و رو  ٔحسن من 3فعال، ٕاذا قدر ند يل .. سنني  ولكن ا

ٔنه هاذ  د املبلغ، هذا  50اصمك تعرفو ب اصنا حنددو وا نه اكن  ٔ مليار، 
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ٔنه  ت، مايش معناها ب ٔولو ل ا ٔولية د ه ا كون ف اص  يل  مج ا الرب
مج ما بقات حىت ساليو هاذ الرب اصها تصايب يف يش  ميل  ة  ا

ري يش مرة ما يش  ة،  دى طن يق يش دوار  بالصة، بقى يش طريق، 
(loin des yeux loin du cœur)  يل قريب يكون هذاك ا  ،

عد ساه، وكمتيش ت   .كت
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .شكرا 

ه  قل ٕاىل السؤال العارش وموضو مي جتربة التدبري"ون  املفوض تق
ات احمللية   ".مجلا

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية

  .تفضل

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ٔسالي ر، يعترب التدبري املفوض من ا ب كام تعلمون، السيد الوز

ٔمناط الرشاكة بني  ة احمللية ومنط من  احلديثة يف تدبري املرافق العموم
امليا، واليوم  ذ بعدا  منوذج يت ٔب هذا ا ني اخلاص والعام، وقد د القطا
مات املواطنني واملواطنات  د التدبري املفوض يف صلب اه يو

ٔكرث من  شغاالت السياسية واملؤسساتية، خصوصا بعد   سنة من 20و
ابة النظام القانوين  ة ومدى است ا املامرسة والعمل به، مما يضع سؤال الن

ساؤل و واملواطن حمل  ات ا   .لطمو
ر سائلمك، السيد الوز لرٔي العام الوطين    :وتنورا 

ات احمللية طي هذه  مجلا مي الوزارة لتجربة التدبري املفوض  ما هو تق
ت؟املدة، والس التدبري املفوض مجل   ع النفا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ن  ء، التدبري املفوض اك ىل توزيع املاء والكهر ي  اوبت ق  ٔ3 
ٔساسية،  ات  ل القطا ن د ت واك ن النفا ء، اك ن توزيع املاء والكهر اك

ذت  ٔ لو، ٕاىل  النقل، هوما بثالثة لك تدبري مفوض عندو اخلصوصية د
لنقل،  ادي تقوم  د الرشكة تنقول لها هللا خيليك  النقل تنطلب من وا

ري راسك  يفاش تدوزي يف الطرقان ود لشارع وشويف  تنقول لها خر 
ال، مع اخلطافة ومع ال ش سيات ومع هذا، والتعريفة هللا خيليك ها  طا

ىل إالفالس  لنوا  ٔ لب الرشاكت  ٔ ينة،  ن، احلصي  يل اك وهاذ اليش ا
لنقل احلرضي تيدار بطريقة  ش يف العامل يش بالصة  ٔنه ما اكي هلم،  د
ٔوربية  ال ا ٔم ذتو ا ٔ لص، ٕاىل  يل تت ري التعريفة يه ا التدبري املفوض و

لتعريفة % 30 يل تتجي  و% 70يه ا ل ا ل د   .تتكون تد
ستغالل، ويف  ر و س كون نفرقو بني  اص  وهنا اكن 

ىل النقل احلرضي اطر مزن  كوش مجيع ا   .ستغالل ما 
ٔمد،  لهيا، يه عقد معقدة وطوي ا لكمت  ء  توزيع املاء والكهر

يل ان يل هو ا يل ت ٔ ا ل  واحلل  ل الرشاكت اجلهوية د ايني به، هو د
ادي  ليه، ولكن  ة نتلكم  ء، وما يبقاش ذيك السا توزيع املاء والكهر
ىل فاس، فاس راه ما  لني هرض  د من املتد ي وا يبقى تدبري مفوض، ق

اصة راه واك  لمك (c’est une régie)يش رشكة  ل د ، وقلتو يف التد
لتوها يه ومرا ةفاس د ار البيضاء وطن   ..ش مع ا

ت راه تقريبا راه ٔخرى، النفا ة  ا ت  ت هاذيك .. النفا النفا
لها من عند املواطن،  ٔجر د ش ا ٔد ذش ما كت ت ما تتا رشاكت النفا

ة، ٕاذن يه تقريبا راه حبال ٕاىل قلت  ٔدى من عند امجلا  c’est un(ت
marché ( ،مايش نفس الطريقة)c’est un marché( ولكن املشلك ،

دامش ذاك اليش؟ الش تنقولو ما  كون؟  ادي    فني 
ٔ تنغمض عيين شوية، ٕاىل بقى شوية الزبل يف يش  ميل تنقوم به 
د  ٔ دفرت التحمالت، ميل كنعطيه لوا رش  بالصة، ٕاىل هذا، ما تند
برية لفوق ومن  ر دفرت التحمالت وكنطلع ذاك اليش البارة  الرشكة وكند

ي  رش هلم وسائل بعد  بدا يبان الزبل يف يش بالصة كنبدا هذا، وما كند
ين  اود يل كتغلب، ٕاذن هذا  يل يه ا ة، ٕاذا اكنت الرشكة صعيبة  املراق

ل ل التوازن د يل .. القضية د مثن ا ش ا مثن ٕاذا ما حطيت اص ا و
ر  ش تد كون  2اصك حتط  ش  ش هتز الزبل و هنار  دورات يف ا

ورة مايش من بعد التحس ل من ا ش حيطو الزبل ق ل املواطنني  س د
  . هذا هو املشلك

لو، رمبا بنواقص ة د ا اطي الن   .ولكن، التدبري املفوض راه 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد احلسن سليغوة   :املس
ر لقضا شكرا، السيد الوز ممك  ىل صدقمك واه مك و ىل جوا  ،

ملواطنني واملال العام ٔمور اليت لها ارتباط    .وا
ت ف خيص  ىل النفا ري  ر،  ادي نتلكم معمك، السيد الوز
ت بعض اليشء عن السابق،  قة واقع النظافة مبدننا حتس ت، حق النفا

ٔن هذه ال  ىل فذاك ولكن هناك بعض النواقص، واللك يعمل ب نواقص تت
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ات يل كتكون عقدة ما بني الرشكة وما بني امجلا   .دفرت التحمالت ا
يل يتحمل مسؤوليته من طرف  ة ا ل هاذ املراق ع د فعال، الت
ٔن  ا تنعرفو ب ادي نبقاو واح ر، ٕاىل مىت  ات، ولكن، السيد الوز امجلا

سبة هناك هذه النواقص ولكيش عند ٕاجامع ٕاذا بغييت تقول ال  ل
ل  ٔن هاذ النوع د لية، ب ا سبة  ل سبة لٕالدارة وال  ل لمنتخبني وال 
شوفو بعض  ٔن ت ٔن ال يعقل ب ه،  ادة النظر ف اص ٕا دفرت التحمالت 
سبة  ل طبقش ال  عية ما  يل يه اج ىل حسب املسائل ا الرشاكت 

يكون حضية فهي يل  ل ا ٔ ر حتايل من  ا هو هذاك ذاك مدونة الشغل وكتد
لوراء قد ما كنطلب  مك الرجوع  ش م ادي نطل العامل، ما غنتلكمش وما 
ادي ميكن لنا حنققو وجنحو  يفاش  ر،  ل، السيد الوز مك املستق م
يفاش  منوذج التمنوي اجلديد و ل صاحب اجلال ف خيص ا املشاريع د

رشيد ه ش  عية، ٕاذا ما اك ج ل ادي ميكن لنا امحلاية  ذا النوع د
اصنا نبداو   ..النفقات، من هنا 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه  قل ٕاىل السؤال احلادي عرش وموضو ة "ون اكر ومراق ح حماربة 
  ".جودة املواد الغذائية

دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .والتعادلية
شارتفض   .ل السيد املس

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ران،   السيدان الوز
ٔخوات وإالخوة،   ا

ر، إالخوة  اكر واملواد الغذائية اللك يعمل، السيد الوز ح ة  مراق
رية يف نقل  سية والك ٔسباب الرئ ٔن املواد الغذائية من ا ٔخوات،  وا

ع ٔوبئة، ف ة العدوى وا ىل هذه املراق سهر  زة  ٔ ٔن هناك  دا  مل ج
  .لسالمة املواطنني

ٔفاكر  ٔو  ل احلكومة  ٔفاكر د منوذج التمنوي اجلديد، مع ا اليوم، مع ا
ىل هذه املعطيات،  عية، وبناء  ج سيد هللا ينرصو يف تطور العالقة 

اكر ونظافة وسالمة ح د من  ل جعة  ة و ذية،  هل من تدابري ٕاضاف ٔ ا
اصة يف فصل الصيف،  ات الرسيعة اليت جندها  ٔو الوج ذية  ٔ اصة ا
ىل  ٔن يؤر سلبا  ي خنىش  ة، اليشء ا ن وبدون مراق ٔما دة  جندها يف 

  حصة املواطنني؟
ر   .شكرا السيد الوز

  

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر املنتدب  ليةالسيد الوز ا ر ا   :ى وز
شار،   السيد املس

مك، هللا  مك، هللا هيد منوذج التمنوي اجلديد، هللا هيد لوه يف ا لكيش ند
مك يل.. هيد ل .. ال ولكن حرية يف املسائل ا ٔوال مشلك د هاذي بعدا 

منوذج  ٔشنو عندو مع ا ش هللا،  ق رش هذا ما م د السناك ما دا وا
  التمنوي؟

ل ل  ولكن القضية د ة د ٔنه املراق ل ب ات يف السؤال د يل  ا
يس  ك ه، هذا جمال  ل هذا، هذا ال نقاش ف اكر ود ح ل  ٔسواق ود ا
سيق اجلهود بني مجيع  ه ت شارية، وف ه مقاربة  كون ف اص  برية و ٔمهية 
ا دميا  ل من رمضان، وكتعرفو اح املصاحل، هذا السؤال اكن تطرح ق

الل ه.. دؤوبني ٔمور، و اصنا ما خنليوش هاذ ا ذه الفرتات واملناسبات 
ٔكرث  ة  ل شهر رمضان مبراق ان يف هذاك املدة د ل وهبذا اخلصوص قامت ا

دات إالنتاج والتخزن، وقامت حبجز وٕاتالف  43.000من  طن  111و
ري الصاحلة لالسهتالك، وحترر  حمرض، من  1319من البضائع والسلع 

ل املرا ة د م، ومت الناح هود  د ا رو وا ع وهذا وراه كند ة والت ق
س املسهتلكني  يف اجلهود وحتس ك ٕارشاك مجعيات حامية املسهت و
شلك ٕاجيايب مع  ل  ن التفا ري القانونية، واك ملامرسات  وكذا التبليغ 

لهاتف يقدرو  يل  ت املواطنني ا   .شاك
ٔثريا لرمغ من الت هودات و احئة، فٕان وبفضل هذه ا ل ت السلبية 

ري تفكرو معا  متون كتعرف وفرة وتنوع يف العرض، بغيت  وضعية ا
ه  قصة ف ٔنه اكينة هذه احلرية يف املبادرة، املغرب امحلد  ما  شوية، 
يل  ٔشنو ا شوف  د ك ٔنه لك وا ة،  ا ه حىت  قصة ف ة، ما  ا حىت 

ارفة ٔ .. قصة زهتا  ٔ ش، وإالدارة جبميع  قص يف يش بالصة  ش 
ن حىت بالصة يف املغرب  ني واملستورد ني والفال ني واملنت بفضل املوز

متون ة ا ح قصة، هذا من    .ما 
اصو  فة هذا راه  ت اخلف ٔ ل ا ف خيص هاذ اليش د

)l’ONSSA7 (ش منشي يلك ما ميكن ل يل مايش  و لو، هذا يقول  ا
ري يف املهيلك وما  نا كنديوها  اصنا حنلوا هذه إالشاكلية، ٕاذا بق

ري املهيلك راه ما يلك ٕاىل .. نديوهاش يف  ري  ري املهيلك  ادي يبقى 
اصنا نلقاو لها احلل يف ٕاطار  فق معمك،  اصها ٕاشاكلية هذه م ٔبد، هذه  ا

يقومو هبذه العمليات يل  س هاذ املواطنني ا ري  حتس وال هاذ املقاولني 
  .املهيلكني تقريبا لكهم

  .شكرا

                                                 
7 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 
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س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ر   .شكرا السيد الوز

ة لتغيري الرؤية، الرؤ منوذج التمنوي هو انتفاضة شعبية ملك ية ٕاذا اكن ا
ىن  ست ٔظن سوف لن  ب، ف ش السلمي والرغيد ملغربنا احلب لية والع املستق
ٔنين  ٔظن  سانية اليت تتعامل مع املواد الغذائية، ف ٔسواق والعقلية إال ا
لبالد، مع  لية  ي سيغري النظرة املستق منوذج التمنوي ا قصدت ا

ة والسلطات إالقلميية واحمل  ان املراق زتازي بل ة شجيعايت وا لية يف لك 
كون  ٔن  متىن  ٔن مع هذه الوضعية  ٔظن  ة، ف ات اململكة احلب من 
ئيا، فليك  ائيا و ش وضعا است هودات، س وحنن نع حراسة وٕاضافة ا
ٔمتىن  ىل وشك توديعها ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ف ال تتفامق العدوى وحنن 

سول  ة حىت من  زداد العناية واملراق ٔو ٔن  س  ٔو التدل  نفسه الغش 
ه راق ٔن  ٔخرى، جيب    .ٔشياء 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔقل من  دود  ر يف  ب 10والسيد الوز   .ثواين ٕاىل عندو تعق

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب    :السيد الوز
ٔنه ا  ٔظن ب  ٔ كون، ولكن  اصها  ة  فق معمك، هاذ املراق منوذج ٔ م

لقدام زيدو  ش  لنا  ه هاذ نبدلو العقلية د   .التمنوي ف
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة   .وشكرك 
ك  لوجس ه لقطاع التجهزي والنقل وا ٔول مو قل ٕاىل السؤال ا ون

ه  رتازية"واملاء، وموضو ت ضعف إالجراءات الوقائية و ضا   ".ضد الف
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال   .اللكمة حلد السادة املس

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

شارات،   ٔخوايت املس
شارون،   ٕاخواين املس

ة  ت مطرو ضا هودات املبذو مازالت ٕاشاكلية الوقاية من الف رمغ ا
اصة يف بعض اجلهاتحب   .دة، 

ر احملرتم حول ما ييل سائلمك السيد الوز ليه،    :و
د من هذه  ل ذوهنا  رتازية اليت تت ما يه إالجراءات والتدابري 

  الظاهرة؟
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر احملرتم لسيد الوز  .اللكمة 

ر التجه ك واملاءالسيد عبد القادر اعامرة، وز لوجس   :زي والنقل وا
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ل  ذ التحيني د موقع جمرد  1000عند تقريبا  2016اليا، يعين م

اصة  ات املعنية،  ت، هاذ اليش اكن تدار مع القطا ضا لف معرض 
ٔحواض املائية و  داد الرتاب الوطين وا ة وٕا لية والفال ا تا   .املياه والغا

الت، اكنت هناك  طط رضوري السهتداف التد لطبع، هاذ ا
ٔودية وٕاجناز السدود، هاذي لكفت تقريبا  ىل يف هتيئة ا ٕاجراءات امحلاية تت

د  يل مهت  10وا رمه ا ل ا ار البيضاء،  250املليار د موقع يف ا
ر، كذ احلسمية، لكمي و  ٔاكد دة،  ة، احملمدية، و جرادة، سيدي طن

يفرة، طانطان، العيون، السامرة ٔزيالل، خ   .ٕافين، 
ٔنظمة  ل التدابري الوقائية هتم الرفع من فعالية  د العدد د ن وا اك
ٔرصاد  رية العامة ل يل تتلعبو املد ور الهام ا إالنذار املبكر، وهنا تيجي ا

د العدد د ل وا لعرصنة د يل بطبيعة احلال قامت  ل اجلوية، ا
ن بطبيعة احلال لك سنة  دا، مث اك مة  لها مببالغ مالية  التجهزيات د
د  ش خنليو وا ة  لسنة الهيدرولوج ة تتعلق  اق تتكون ٕاجراءات اس
ل  ستوعب املياه د يل ميكن لو  الطريف من السدود بطبيعة احلال ا

ت ضا   .الف
ل ف  اص تد يل  ٔمر ا ن بطبيعة احلال، وهذا ا ات مث اك ه حىت امجلا

ملناطق املعرضة  علق  يل م داد الرتاب والتعمري، هو ا الرتابية وٕا
د املنظومة  ن وا ت، اك ضا اص  (c’est un Atlas)لف يل  وهذا ا

كون هناك يعين بناءات  ٔن  عتبار، لتفادي  اذ بعني  بطبيعة احلال يت
ٔو بناءات عشوائية يف هذه املناطق   .ٕاما مرخص هبا 

متويل وا ىل ا شاريك، كذ  د العمل  ٔن هذا وا ٓن  ا تنعمتدو ا ح
د من الكوارث الطبيعية ل   .من الصندوق الوطين 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
رشكرا السيد    .الوز

يل يف  دا ا بري  هود  د ا ن وا ٔنه اك لمك  لسان د ىل ا اء  كام 
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ٔنه،  زاف، ٕاال  شكرمه  لها وت ٔطر د ليه الوزارة وا قة اشتغلت  احلق
يل  ٔكرث من هاذ اليش ا يل  ة ا ا ا دامئا تنطمحو ليش  ر، اح السيد الوز

يل ولنا ا يل د ٔنه تتعرفو خصوصا املناطق ا اطق  تدار،  ات يف م
ل  ة د ة يف مجمو ق د الكوارث حق يل وا ت تت ضا ٔن الف لية، تتعرفو ب ج
ري ذ من هذا، وخصوصا الطرق  ٔودية ٕاىل  ل ا ة د واور ومجمو ا

ل  شه دا الطرق الوطنية د يل تع شاك"الوطنية، وتتعرفو املشلك ا ، "ت
لهيا، السيد الوز رجعوش لها رامك هرضتو    .رما 

ٔنه يف  ر،  مك، السيد الوز ٔ تنطلب م يلو قة هذاك الرشاكة ا  احلق
ا يف  ات، واح ٔجنع ما بني الوزارة وما بني امجلا لهيا هو احلل ا هرضت 

ر،  2014 ل املاء، وانتوما، السيد وز د الرشاكة مع إالخوان د در وا
ل املاء ف خيص ذيك ا رية د دة مرات عند املد لتو  يل د لرشاكة ا

ل  ل الواد د بات د ل ج ترتبط مدينة ورزازات هبذاك احليط الوقايئ د
ٔنه  ل الرصف الصحي،  د املعض د ادي حيل لنا وا يل  ورزازات، وا
ٔنه اليوم  ني  ه، يف  ادي حيلنا ٕاشاكلية ف ىل املدينة و كون هابط  ادي 

اء مهن ٔح ل ا ة د دة ٕاشاكليات ومجمو شو  ل كنع د احلي د م وا
تك، السيد " صوماعت" رج  ٔ برية، و قة عند ٕاشاكليات  يل يف احلق ا

لتو ولكن رمغ ذ مازال إالشاكلية لو، شكرا، وتد مك تد ٔ ر،    .الوز
سمعو  رية  ل املد ىل هللا هاذ الناس د النية  ٔنين نقولها  اضطريت 

ٔن هاذ احليط الوقايئ يف  ل الناس، ٕاذا  2014هاذ النوبة،  يور د ل  د
د  رو وا ادي ند ن  (la corniche)تدار  يل اك لهيا وا يل كهنرضو  ا

يل من  ل ورزازات لكها وا ل الناس د ر  2014احلمل د ىل ٕا عرث  وهو م
ة يل اكينني يف هذه االتفاق دة رشاكء ا ا    .هذا احلائط الوقايئ، واح

ٔنه  ر،  ك، السيد الوز ٓخر الوالية كنمتىن م مك يف هاذ  ٔ ة  لك رصا
د الشلك  لهيا بوا لوجود وتعملو  ات خترج  ٔقل هذه االتفاق ىل ا ٔهنم 

يل حيل لنا هذه إالشاكليات   .ا
لهيا  يل هرضت  ت ا ضا ل الف نيا، انتوما تتعرفو هذه القضية د
ش هذه  يل كتع يكون يف هذه الطرقات ا يل  ل النقل ا واملشلك د

تالف    . ضا
ل  خلصوص حىت التنقل د ة هاذ املناطق هاذو  مك لك رصا ٔ كنمتىن 

ل % 75ديك  د املعض د لو لنا وا ي ٔنه  هلم،  مك تعطيومه احلق د ٔ
شو لكها املنظومة  يل كتع او يف اجلبال، وهذا ٕاشاكل ا يل  واور ا د ا وا

ل النقل   .د
ٔنه كام اعتذ ر،  ل كنمتىن، السيد الوز ىل إالشاكلية د هنار  رتو ذاك ا

شاك" ٔن " ت و ب رتف مك ا ٔ ٔوال،  شكرمك،  ٔنين ك ش  ٔ بغيت هذه فرصة  و
ىل  مك  ٔ ٔخر،  ن ت ن ٕاشاكل واك ٔقل خترجو لنا هذيك الطريقاك يل ما  ا ا

ب"بني  ر، من " ٓيت زي كون من عندمك هللا جيازيك خبري، السيد الوز و
ر هللا "بٓيت زي "ورزازات حىت لـ مك خترجوها السيد الوز ٔ ، كنمتىن 

  .(double voie)جيازيك خبري، هاذيك 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .واللكمة 
ر  .تفضل السيد الوز

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارشك   .را السيد املس
ليه هو املستوى  لكمت  يل  ه هذا املستوى ا ل ف لطبع هذا التد
ىل  حلد مهنا  ت ف يتعلق  ضا ل الف ة د ل املوا بطبيعة احلال د
ىل  ليه  لكميت  يل  ٔودية والسدود، لكن هذاك اليش ا مستوى ا

ل الطرق، هذاك تتلكف به التجهزي معوما، ميل تيكون يش م  شلك د
  .الطرق

ٔن هذه  ٔكدت، يبدو  ٔ ت ريس،  ة، اليس ا ل االتفاق القضية د
ٔن  ة ما تتوقعش معىن  ة مل توقع، راه دا هو، مل توقع، هو االتفاق االتفاق
يل  ٔ هذه املعطيات ا ش توقع، ٕايوا دا  لهيا  الرشاكء مازال ما اتفقوش 

  ..عندي
شاك ل ت لقضية د ٔ مايش  ،ف يتعلق  ا  ٔ اعتذرت وا حصيح 

ل  ٔ رشحت هذه القضية د ٔنه  ىل املوضوع،  ارش  شلك م مسؤول 
اود فسخنا  ، و ٔوىل مع املقاو ٔسف الشديد، فسخنا العقدة ا املقاوالت ل

  .العقدة الثانية
ٔن  ة  ق يل  ٔشهر ا ل يف هذه ا  les appels)متىن من هللا عز و

d’offre)  ٔن(les marchés) ينطلقو ٕان شاء هللا.  

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو رب القطار"ون ة املسافرن    ".معا
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال

شار السيد دمحم العزري   :املس
سشكرا السيد الر    .ئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ليمك ما يعانيه مستعملو القطارات من مسافرن، وذ  ال خيفى 
رتام الطاقة  دم ا ام و زد ت املهرتئة، ٕاضافة ٕاىل  ب العر س
هيك عن وضعية املرافق من  عابية، خصوصا يف ظل هذه اجلاحئة،  س

ض ووقوف يف  ام يف احملطات، مراح زد اخلالء دون سابق ٕانذار و
هيا  ىل بعض املشالك اليت يعا دة  ٔسبوعية، ز الل العطل ا اصة 
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اصة  ب التنقل بني املدن يف ظل هذه الظروف الصحية، و س املواطنون 
سمترار ستعملون القطار  ن    .ا

ر سائلمك السيد الوز   :ا 
رب ما يه إالجراءات والتدابري امل  ة املسافرن  لقطع مع معا ذة  ت

اصة يف ظل هذه الظروف الصحية؟ ام و شلك    القطار 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ذ  رخي ٕاطالق 2018نونرب  15م ال امل " الرباق"،  من طرف 

ل  2نونرب طلقو  26هللا ينرصو اكن  ل العروض العرض د بني " الرباق"د
ل  ة والقطارات د ار البيضاء وطن ل " ٔطلس"ا اليت هتم احملاور د

ار البيضاء، وهاذ العروض هاذي قدمت  ش، ا ار البيضاء ومرا فاس، ا
ل  د العدد د ل السفر، كذ وا ٔوال تقليص املدة د لمسافرن،  املزا 

ىل  ديد مرن يعمل  ىل منت القطار، وكذ نظام  لزبناء  د  ضامن مقا
ادية حمددة ٔ يل اكنت  ٔمثنة ا تلفة عوض  ٔمثنة ا   .ا

لطبع، مازالت هناك رمبا بعض إالشاكليات يف بعض اخلطوط، 
لسكك احلديدية واصل ب الوطين  لو، هاذ السنة  املك هودات د ا

ىل  2020 ب الوطين  ر املك ٔ ٔنه بطبيعة احلال ت اكنت سنة صعبة 
رو كذ حىت مستعميل القطار،  ٔ لو، ولكن كذ ت مستوى اجلوالن د
يل موقفة، وهاذ اليش بطبيعة احلال  ل اخلطوط ا د العدد د ٔنه اكنت وا

ص، مما زاد بطبيعة احلال  لرتاخ من هاذ إالشاكليات اليت، ٕان شاء مرتبط 
د، ٕان شاء هللا ل الكوف اوز من بعد هاذ املر د   .هللا، س

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد دمحم العزري   :املس
ات اليت تفضل ىل التوضي ر  مت هبا يف هذا السؤال شكرا السيد الوز

اصة يف ظل هذه الظروف الصحية  رهق املواطنون واملواطنات، و ي  ا
ٔرسه انب دول العامل ب   .الصعبة اليت متر مهنا بالد ٕاىل 

ر،   السيد الوز
منية وٕاقالع  ليه بالد من  راهن  ستحرض ما  فال يعقل وحنن 

صادية العامل  ق اصة يف ظل التحوالت  صادي، و ية، ويف ٕاطار اق

الل  ٔيده، من  ال امل دمحم السادس، نرصه هللا و ٔرادها  ة اليت  ينام ا
قي  ل ٕاقالع حق ٔ ، من  شهدها بالد ة اليت  و ٔوراش الكربى املف ا
اح ويف زمن  نف ول الكربى ويف زمن العوملة و لريق هبذا ٕاىل مصاف ا

ىل بعض املشا دث  ة، ومازلنا نت سيطة واملمتث يف كذ الرس لك ال
ملرافق يف القطارات، واليت  ٔدراك ما جودة اخلدمات  جودة اخلدمات، وما 
ل الوزارة ٕالصالح  ة من ق ق ال تتطلب عصا حسرية، بل فقط ٕارادة حق
رتام املواعيد  ملواطنني واملواطنات وا وحتسني اخلدمات املقدمة والعناية 

  .والوقت احملدد مضن الحئة احملطات

ر،   السيد الوز
اصة مستعميل القطارات حول  ساءل املواطنون و ث ي ال نفهم، ح
روب القطارات من بعض املدن يف ظل هذه اجلاحئة، ولكن  السامح هلم 
ار البيضاء  اصة يف حمطة مدينة ا جيدون مشالك كربى عند الزنول، و

ال  يطرة م ل مدينة الق ال تنالحظو بعض الساكن د ة، م ادي وطن
سهو  ل  ائلية تيد رة  ٔو ال ز ل وصفة طبية  ٔ ط من  لر ه  يت
ط  لر ، مليل تيوصل  صادف مع القطارات اليت تتجي من مدن طوي وت
د إالشاكل  ح وا ال تيخصو رخصة، ما عندوش رخصة هو، ٕاذن تيف م

ل اذ .. د اص تت يل تتطرح هنا، ٕاذن اكن  ري من املشالك ا وهناك الك
د    .التدابري يعين حمرتمةوا

ر،   السيد الوز
ا  دمة املواطن، ولكن اح كون يف  ي  ة فه ا تنعرفو املرافق العموم اح
سبة الساكن  يل عندها  ات ا نا لبعض امجلا ال ٕاىل ج جند العكس، م

ٔكرث من  ال ما تنلقاوش فهيا القطار، فهيا حمطة جمهزة  70.000كثرية  م
لمثال ولكن ما تيوقفش فهيا القطار  سبة  ، تنلقاو "طييبسيدي ال "ل

ادل"ومدن صغار " ىيسيدي حي"تيوقف يف  ، وهاذي تنقولو "بوق
اصة وسري  اد رب فوسائل  يطرة و لق ٔسيدي حىت  لمواطنني سري 

اود رجع" سيدي الطييب"لـ ، سري حىت لسال و   .والعكس كذ
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكرا السيد امل    .س

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .نعطي اللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ل  ىل اخلدمات د رت  ٔ يد  ٔ ل اجلاحئة، بطبيعة احلال  هاذ القضية د

لسكك احلديدية، هاذ الق  ب الوطين  لتنقل بني املك ص  ل الرتخ ضية د
لسكك احلديدية، هاذي مسؤولية  ب الوطين  ست مسؤولية املك املدن ل
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  .السلطات احمللية
س  ٔنه راه هو ل ب الوطين تيعمل املرتفقني ب ال هو املك ىل لك  و
قل  ميكن لكش ت ص راه ما  ىل هذا، ٕاىل ماكش عندك الرتخ مسؤوال 

د من مدينة ملدينة، وهذا تيعر  لق بطبيعة احلال وا فوه املواطنني وهذا 
ل إالشاكالت   .العدد د

ل بعض احملطات يف بعض اخلطوط، حصيح هذه تطرح  هاذ القضية د
خلطوط الطوي  ديدة ف يتعلق  د التوليفة  ن وا ٓن اك ٔنه ا ٕاشاكال، 
ل احملطات  د العدد د كون وا اص  ٔنه  يل يفرتض  لهيا وا لكمت  يل  ا
لسكك احلديدية ما  ب الوطين  لمك سبة  ل ٔن دا  جتمع لهذه اخلطوط، 
يل ما تيكوش  ل القطارات يف حمطات ا د العدد د ر وا ميكن لوش يد
ب الوطين  ل املك رهق املزيانية د ٔن هذا  فهيا بطبيعة الطلب كثري، 
ل  د إالشاكليات د لو بطبيعة احلال يف وا لسكك احلديدية ويد

  .ستغالل
ات من بعد  يل  ٔن هذه املر ا ا تنقولو  " ٔطلس"و" الرباق"اح

يل  ل اخلطوط ا د العدد د ديد حنو ضبط وا ه  د التو ادي يوقع وا
يل تيدار يف مجيع دول العامل حمطات جتميعية، من  كونو فهيا حبال ا ادي 

ل  د العدد د ري يف وا ٔن بعد حبال هذه القضية رمبا تدار  اجلهات وكذا 
لسكك احلديدية  ب الوطين  لمك سبة  ل د احلل  كون وا ادي  هذا 

لمرتفقني سبة  ل   .و
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  لسؤال الثالث وموضو قل  ة "ن تطور قطاع املوا واملال
  ".البحرية

شارن من ال د السادة املس ٔ شرتايك لتقدمي السؤالاللكمة    .فريق 

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

اصة  مة يف السياسة املينائية،  راكامت  ٔن بالد حققت  من املؤكد 
ة املت ل طن ناء مع هذه املشاريع الكربى د لناظور، م ري  وسط، امليناء الك

يل اكن عند  اكر ا ح د  رست وا لقت  يل يه  ا املتوسطي، ا ا
ل  ن تطور د اصة ٕايطاليا، ٕاسبانيا، فرسا، كذ اك دول الشامل 

دة ديدة وا شطة البحرية التقليدية، جماالت  ٔ   .ا
رون الواقع اليوم وه يف  ر،  ل سؤالنا هو، السيد الوز ٓفاق د و ا

ال؟   بالد يف هذا ا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ن تصور، اكينة  ٔنه اك ل املوا  سبة لهذه القضية د ل م  يل  ا

ٓن اسرتاتي  ل املوا ا ال د ٔنه هاذ ا التنا بطبيعة احلال  يل  جية يه ا
ل يعين ٕاذا  ٔهنا تد ت بالد  يل مك د الطفرة نوعية، وا تقريبا حقق وا

ىل املستوى العاملي، ) Top 20(بغينا نقولو يف  ل الربط البحري  د
ل  ة املتوسط"بفضل امليناء د ادي ينضاف  ٕان شاء "طن يل  هللا ، وا

ل  ل " الناظور غرب املتوسط"امليناء د ال ٕان شاء هللا امليناء د ومستق
ل الربط البحري ادي يعزز من هذا املؤرش د ، وهذا لكه  ا   .ا

ٓسفي  ل  ديدة اكمليناء د يل يه ٕاما بناء موا  يل تنجزت ا املشاريع ا
ل  ناء معدين، وال امليناء د يل هو م ة امل "اجلديد ا ادة " توسططن وال ٕا

ل  ٔخرى حبال امليناء د ٔهيل موا  ة املدينة"ت ناء  "طن ش يويل م
، هاذي لكفت تقريبا  ٓن بصدد  24سيا ا ا رمه، واح ل ا مليار د

ٓن تقريبا  يل تنجز ا ٔخرى يه ا رمه، وفهيا  17ٕاجناز مشاريع  ل ا مليار د
د الع ل الناظور وفهيا وا ل التوسيعات، مهنا توسعة ٔساسا امليناء د دد د

دو  ار البيضاء بو ل ا ٔن احلاجز د ٔنت تتعرف ب ار البيضاء،  امليناء ا
رمه ل ا ا مليار د لكف ادي  لو    .التوسعة د

يل تقدر اللكفة  لها ا ادي يمت إالطالق د يل  ، هناك مشاريع ا كذ
لها بـ  يل فهيا امليناء 27د رمه ا ل ا ل  مليار د ٔطليس"د ا ا " ا

ل  د العدد د ادي هتم وا يل  ات ا ل إالصال د العدد د ٔساسا ووا
ٔخرى   .املوا ا

ٓن  ٔننا عند ا اصة   ، وح  14ىل مستوى املوا يل هو مف ناء ا م
يق عند ٕاشاكل يف خطوط  ش ٕاشاكل،  ولية، ما عند ارة ا ىل الت

ىل مستو  اصة  ى ٕارشاك الرٔس املال املغريب يف هذه الربط البحري، 
ل  لعملية د اصة ف يتعلق  االت، و ا"ا ل "مرح ٔن العملية د  ،

ا" اصفة مع اجلارة الشاملية، " مرح روها م ا تند دا، اح برية  يه معلية 
يل ميكن لها  دا ا ش رشاكت قوية  لكن بطبيعة احلال مازال ما عند

ر الناظوربطبيعة احلال يف نفس الو  ر الناظور -قت تد  -ٕاسبانيا وال تد
ر طرفاية ليه،  -فرسا، وال تد شتغال  اري، وهذا مازال  جزر الك

ه تصور معيل ٕان شاء هللا كون ف ٔن  ىل  شتغل    .وحنن 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 
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  :شار السيد عبد امحليد فاحتياملس 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ل واقع بالد  مي د ر والتق قي، ولكن التقد شخيص هو حق فعال، ال

ٔمر قة ا ٔن نعزت به يف حق ال ال ميكن ٕاال    .يف هذا ا
ىل مستوى حوض البحر  ٔجنز  ٔن النقائص قامئة، ولكن ما  حصيح، 

ده  ٔبيض املتوسط لو ٔبيض ا لبحر ا ي سيعيد  بري، ا هو ٕاجناز 
بري  ل املنطقة، وهذا دور  ت د صاد ق املتوسط دوره التارخيي يف 
منية املناطق الشاملية، وهذا هدف  ٔساس  ادي  يل  ل املغرب، وا د
يل هاذ  ني حمتلتني يف الشامل، ا ٓن عند مدين بري، ويف نفس ا ٔسايس 

ل املوا ل  التمنية د ل الشامل ستكون املد ل املنطقة د وهاذ التمنية د
الل إالسباين ح ني من هذا  ني السليب   .الطبيعي لتحرر املدين

ارة  لت ولية  ٔصبحت جزء من املسارات ا ، اليوم املوا املغربية  كذ
ال  ل صاحب اجلال يف هذا ا ات د ة التو البحرية، وهذا يؤكد جنا

ةواحلكومات    .املتعاق
ري  ور الك قي  ل حق ٔطليس هذا مد ا ا ناء ا ، اليوم م كذ
الل لك املشاريع ولك  ه إالفريقي لبالد من  ا والتو ل بالد مع ٕافريق د
ه،  ذهتا بالد لتعزز هذا التو ٔ يل  إالجراءات ولك القرارات السياسية ا

غلق ال، ما نبقاوش م ح م ٔن ننف شطة البحرية لكن ينقصنا  ٔ ني يف ا
  .التقليدية

اء البحرية، كذ  ٔح اصنا ا يل  ت مشجعة ا ن بدا حصيح اك
ن  يل عندها قمية مضافة، وكذ اك ة ا ات البيولوج ة السفن، املنت صنا
يل عندها  لطاقة البحرية ا علقة  لهيا م حو  اصنا ننف يل  ت ا ٕاماك

ة، سواء النفط، سواء الغاز، سو  لتايل عند مجمو ددة، و اء الطاقات املت
اصة اليوم مع املرشوع  طلقة،  يل بالد م ة ا ق ٕاماكنيات حبرية حق

ال ٔخرى يف هذا ا ٓفاقا  ح  يف يل  منوذج التمنوي اجلديد ا   .ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود ما تبقى من الثواين يف  ر يف  لسيد الوز ىل اللكمة  ٕاطار الرد 
ب   .التعق

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
لك صدق ذاك اليش   ، ل املوا ال د فق معك، هو يف هذا ا ٔ م
ٔن اكينة يش دو يف اجلوار استطاعت  ٔعتقد  يل دارتو اململكة املغربية ال  ا

ٔنه ها رو،  ني تد ٔننا حمتا اية ما هنا  رامه،  ل ا ه ماليري د ذ اليش ف
كون عند رشاكت قوية  ش  ل الربط  ال د ٔن القطاع اخلاص يف ا

برية  امة وكونو الرشاكت مجمعة، رشاكت  ل الز اص البد من شوية د
حو   .ش ميكن لنا ننف

يل ما بني امل ل النقل السا ا سدينا هذا الباب د حناهش اح وا ما ف
د الشوية  اصو وا ٓخر  ال ا لرشاكت املغربية، لكن ا اص  لعامل هذا 

ل   ..د

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الرابع وموضو ل معض بعض "ن فك العز و
لعامل القروي   ".الطرق 

ستق شارن من الفريق  د السادة املس ٔ دة اللكمة  لو اليل 
  .لتقدمي السؤالوالتعادلية 

شار السيد دمحم لشهب   :املس
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   ٕاخواين املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ل و العامل القروي، العامل  حلرقة د ش نتلكم معك  ت  اليوم ج
ٔنمت السيد ٓخر،  يق العامل احلرضي، مبعىن  ىل  ٔصبح معزوال   القروي 

ل احلكومات السابقة،  ىل الربامج السابقة د ٔعتقد ختليمت  ىل ما  ر  الوز
لعامل القروي لطرق  مج الثاين    .وخصوصا الرب

سائلمك ر،  ريك، السيد الوز كرث  ؟ ..ما هام إالجراءات: هنا، هللا 
يل غتجوبنا هو غتنور الرٔي العامل القروي، واش  الل هاذ السؤال ا ومن 

ىل شوفو واش غيبقاو ختليتو  ل العامل القروي؟ وهوما   هاذ الطرق د
ىل  لمك  ل الوزارة د صاص د خ ٔن  ٓخرن،  صاصيني  ىل اخ يبحثو 
لو  صاص، ولكن املزيانية د خ لس إالقلميي عندو  ن ا ٔعتقد اك ما 
د املبلغ معني، كذ  لية، تتعطي وا ا ٔن تتحمك فهيا وزارة ا حمدودة، 

تصةامجل رها مع اجلهة ا اصها تد صاصات مشرتكة  ة اخ   .ا
رو يش رشاكة مع  ش تد هتربو وانتوما ترتفضو هنائيا  الس إالقلميية ت ا

ٔخرى ىل طرق  ة يف الطرق القروية ما هنرضش    .امجلا
ر سائلمك السيد الوز   : ا 

ذوها يف هاذ هناية الوال يل غتا لمك ما هام إالجراءات والتدابري ا ية د
ل العامل القروي؟ لمواطنني د ٔمل  د ا ٔقل ختيل وا   ىل ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ
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شار   .شكرا السيد املس
شار،   السيد املس

حلرقة ٔن اوبك  ٔ تن ل العامل القروي،  حلرقة د ت قليت ليا غتلكم 
ٔ و العامل القروي ن  ن العامل القروي، مز ل ا   .د

ر  اش، راه السيد وز ا ما وقف ٔ واح د املس ري نوحض  وا دا 
مج تقليص  ر ىل  لكم  ر املنتدب اكن ت ٓن السيد الوز لية ا ا ا

ا ه الفوارق ا يل ف ل الطرق، ٕاذن  36لية والرتابية ا رمه د ل ا مليار د
ٔخرى  مج مرة  ىل هذا املوضوع هذا، وهاذ الرب شتغل  احلكومة مازال ت
ٔخرى ال  ٔكرب حمور، يعين احملاور ا ل الطرق القروية  ه هاذ احملور د يل ف ا

ل املدارس لكها يعين تقريبا بقات  والطرق ما  مليار لهاذ اليش لكه، 15د
ٔنت  36حىت  35بني  شار،  رمه، وهاذي، السيد املس ل ا مليار د

ل الطرق تمت  ٔن الربجمة د شارية، يعين  ارف هاذ القضية تدارت بطريقة 
اطني  ا  ا وا رمه  8ىل املستوى إالقلميي واجلهوي، واح ل ا مليار د

ك، لكن حنن ننضبط ل  لوجس ٔن وزارة التجهزي والنقل وا هذه الربجمة، 
  .هاذي دا فهيا اجلهات ودا فهيا بطبيعة احلال املنتخبني

لطرق القروية  مج الوطين الثاين  لرب سبة  %97ف يتعلق  ل  د
يل ما  ات الرتابية ا يل بقى؟ بقات بعض امجلا ٔشنو ا يل  إالجناز، ا

ساهل وزارة التجهزي والنقل تن ا  يل اح ش تؤدي، وا مليون  750م استطع
يل اكنت  يل تدارت وا د العدد الصفقات ا رمه، ومع ذ وا ل ا د

ٔشغال فهيا فاتت  ٔننا  %50ا لنا مع  ىل العاتق د ا  هنا اح ذ ليهنا وا
لطرق القروية راه  مج الثاين  ٔن هاذ الرب ٓخرن، مع العمل  عند رشاكء 

متولو حبدود  ات ال %85وزارة التجهزي  دود وامجلا   .%15رتابية يف 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد   :دمحم لشهب املس
ىل لمك و ىل اجلواب د ر،  د .. شكرا، السيد الوز ا بوا تنقولو اح

يل ٔخرى ودرق  لجهة ا ل العامل القروي، سري  لغة د ش ا ك  بدل .. و
ل  ٔخرى، مبعىن نبداو الوالية د ة  سا ة  ٔمور واقفة،  6سا سنوات وا

ل  مج د ىل الرب ل العامل القروي  ل املواطنني د ٔمل د و ا ولكن دا نب
و،  صاص غي خ يل عندمك  عية، حصيح، ولكن انتوما ا ج الفوارق 

ا ج ل  ىل مستوى د ارضن  سيق، ولكن يف ميكن  ت وال الت
يل غتدار  ٔن ما واقع دا يف الربامج ا صاص،  خ يل ذوي  ٔنمت ا جناز 
ٔن  يفاش غتدار،  ٔختوف من هاذيك املشاريع  ٔ خشصيا  اف،  ٔ تن
ل والقال الهرضة، ولكن حىت هاذ املرشوع  املشاريع حصيح اكينة دا الق

ةغنمتناو ٕان شاء هللا اجلهة املسؤو رس   . حىت هو ينطلق 
مك  ٔ ريمك كام قلمت  كرث  ر، هللا  ٔكد، السيد الوز ري ن ، بغيت  كذ

ني خيلصو، وراه  ات راه ما عندها م سالوها ديون، امجلا ة ت انتوما امجلا
د  ىل وا ٔقل تبحثو  ىل ا لمك، راه تيخصمك  صاص د خ انتوما 

مك مكلتو  ٔ لث، مبا  ٓخر  د  مج وا ٔعتقد ما مكلتوش الرب  ٔ هذوك، و
ون ختليوه  يل  لث ا مج  د الرب ٔقل وا ىل ا ٔرقام،  ش  ولكن ما عند
يل  متناو ٕان شاء هللا احلكومة ا ٔخرى  ٔقل ميل جتي حكومة  ىل ا ش 
ري  كون  د من هذا الوطن،  ٔ ٔقيص  ا ال  سجمة، اح اود م كون 

ري ٔقل يصيبو  ىل ا فامهة  كون م سجمة و ا  م ش يبداو، دا اح
ن رامج ما اك ن  سويف، سنعمل، .. سايل الوالية ما اك ري ال ن  اك

يل  ا التجربة د شف يل اك سنعمل، سنعمل، سنعمل، سنعمل هذا هو ا
ل  دل والعقلية د متىن البالد ت دا، ولكن  مة  شار اكنت  ٔ مكس

دل يل دوز ت   .احلكومة حبال هاذ احلكومة ا
لجميعوش   .كرا 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
ٔرقام دا  ٔ اعطيتك  ليك من مشلكتك مع احلكومة، دا  ري  راه 
صاصات؟ واش  خ ارفش  شار، وما  ٔنت مرشع، السيد املس واش 
صاصات اجلهة؟ راه  ل يف اخ ك غتد لوجس وزارة التجهزي والنقل وا
لها،  صاص د ىل اجلهة، اجلهة عندها اخ هيرض  شار اكن  السيد املس
ر  يل تد ة ا صاصات وزارة الفال ل يف اخ واش وزارة التجهزي غتد
الية هو  مج تقليص الفوارق ا ر ٔ تنقو عند  املسا القروية؟ واش 
ا  يل سوف سوف؟ راه اح ه، وتتقول ا دامني ف ا  اري راه اح اري 
ٔنت، السيد  ه، وشكون تيربجمو؟ راه تتربجمو  دامني ف ا  اريني، راه اح
اصك تقولو يف اجلهة  م  شار، انتوما املنتخبني تتربجموه، هاذ ال املس

  .وتقولو يف إالقلمي
اطة  رمه 8وزارة التجهزي راه  ل ا رو الطرق مليار د ا تند ، واح

يل عند معها  ات الرتابية ا مجلا املصنفة وطرق القرب، لكن ف يتعلق 
ات،  ات مع امجلا ات االتفاق ا عند م ات، راه اح مجيع اجلهات عند اتفاق

ا ات الرشاكة تتطلب م ات، ولكن هذيك اتفاق رو  معها اتفاق ا ند اح
ا منشيو ش اح يش، لكن ما ميك لهيا نفسنا ونقولو ذا   .نفرضو 

شار، قضية احلكومة مايش مشلك  صاص مفصل، السيد املس خ
يل قابطة فهيا  ن املعارضة ا رها، اك ال ميكن  تد ىل لك  ٔن املعارضة 

بتة ومؤكدة وكذا وكذا شار،  36راه .. ٔمور  مليار درمه، السيد املس
لحكوم خر فهيا لبالدك مايش  اصك تف اصك وهاذي  لنا،  ا د ة اح

خر هبا   .تف
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س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

ى الوقت هت   .ا
ه  قل ٕاىل السؤال اخلامس وموضو ة "ون ٔهيل وتطور الب مشاريع ت

ة جلهة فاس اس -الطرق   ".مك
شارن من فريق العدا والتمنية لتقدمي  د السادة املس ٔ واللكمة 

  .السؤال

شار   :السيد احلسني عبادي املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

ة فاس ات رشاكة مع  دة اتفاق لمك  اس، بقمية  - وقعت الوزارة د مك
ة، هبدف تقليص الفوارق  دة حماور طرق ٔهيل  ل ت ٔ مة، من  د  مالية 

ال  اخ تنافيس جمايل ا ابة لتطلعات الساكنة احمللية وبناء م ست ية و
ٔخرى كتازة  ٔقالمي دون  رات، مشلت هذه املشاريع بعض ا س جلذب 
ة ماسة ٕاىل  ا برية ويف  ٔهنا تعرف هشاشة  وبوملان وموالي يعقوب، رمغ 

  .التمنية
ر احملرتم، عن إالجراءات اليت س  سائلمك، السيد الوز ذها  

زة، بوملان، موالي يعقوب جبهة فاس ٔقالمي  مع  اس، يف  - وزارمك  مك
الية؟   ٕاطار مقاربة العدا ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ىل السؤال ابة  ر لٕال لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارشك   .را السيد املس
شار، هاذ  ليه السيد املس لكم  يل  مج ا هذا منوذج، هو الرب

ل فاس شارن، هذا تدار مع اجلهة د مج لعلممك السادة املس  -الرب
كون عندمه هاذ  ش  دمو  ٔن هوما  رن هلم  اس، وحنن شا مك

مج   ..الرب
مج التمنية ا ر ىل الربامج هذا  دمت معذرة، هذا منوذج  يل  جلهوية ا

ل الطرق  ال د ه ف يتعلق  يل ف يل وقعناه ا ليه اجلهة مشكورة، وا
ه تقريبا  2.4 ا وزارة التجهزي والنقل عند ف رمه، اح ل ا  1.4مليار د

ات،  ٔن يف ٕاطار االتفاق روه  يل غند ا ا رمه، وهذا لكه اح ل ا مليار د

ىل هاذ الربامج، هذا ن الطريق الوطنية  إالرشاف  ليه، اك لكمت  يل  ا
لجهة  8رمق  ت، وهذا اكن مطلب بطبيعة احلال  و الرابطة بني فاس و

دود  يل غمتولو الوزارة يف  د  985ا رمه، ٕاذن تقريبا وا ل ا مليون د
ت و هيم ٕاقلميي فاس و يل    .املليار، وا

اس، ا هتم عام مك يل  ة الثانية ا ن االتفاق هتم ٕاقلمي اك ة الثالثة  التفاق
هتم  ة اخلامسة  ل صفرو، االتفاق هتم ٕاقلمي د ة الرابعة  صفرو وٕافران، االتفاق
ري نقول  السيد  هتم ٕاقلمي صفرو،  ة السادسة  ٕاقلمي احلاجب، االتفاق

ن دا  شار ٕاىل ما اكش يف العمل د اك اصة  4املس ات  اتفاق
دات يف ٕاطار هاذ الرب هتم بوملان وموالي يعقوب تو هتم ٕافران و يل  مج ا

سبة  ل ري  ل الطرق، ٕاىل بغييت نعطيك  د العدد د زة، فهيا تقريبا وا و
، 7235، الطريق إالقلميية 707لبوملان توسيع وتقوية الطريق اجلهوية 

  .5106الطريق إالقلميية 
سبة لتازة   ؛5402ة الطريق ، بناء قار 5416تقوية الطريق إالقلميية : ل

سبة ملوالي يعقوب ل ، الطريق إالقلميية 501الطريق اجلهوية : وكذ 
ل 5309، الطريق إالقلميية 5003 ل املدا د العدد د ل وا ة د   .وتث

مج، لكن ما بني  ن يف الرب يل اك ن هاذ اليش دا ا ٔنه اك ىل  هيك 
د 2020و 2016 ية مببلغ  31و يلومرت 2545، قادينا تقريبا وا ٔة ف ش م
ل  مج  1.7د د إالجناز بال هاذ الرب يل ق رمه، واملشاريع ا ل ا مليار د

مج تيجمعنا مع اجلهة، عند  ر ٔن هذا  ليه،  لكمت  يل  يلومرت،  661ا
ية،  13 ٔة ف ش ا مربجميهنا فهيا  912م يل اح رمه، واملشاريع ا ل ا مليون د

ٔ  19يلومرت،  341 ش ية مبلبغ م   ..300ة ف
ن  ارشة، واك ه م ل ف يل تتد يش ا ن ذا لوزارة اك سبة  ل ٕاذن 
يل هو رشاكة  د النوع من الرشاكة ا مج، وهذا وا ه الرب يل ف يش ا ذا
عتبارها وزارة  ىل الوزارة،  ٔن يف ذاك الوقت اجلهة تعمتد  دا،  دة  ج

شار السابق صاص كام قال السيد املس خ ل    .د

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد احلسني عباد   :ياملس
ٔن  وا لنا، والبد  يل قدم ىل املعطيات ا ر،  شكرا لمك، السيد الوز

ة فاس يل وقعتوها مع  ات الرشاكة ا اس، ورمبا يه  -ننوه هبذه اتفاق مك
يل يف إ  ٔول، ا مج ا ل هاذ اجلهة واكن هو الرب مج التمنية د ر طار عقد 

في  ٔهيل وتقوية احملاور إالسرتاتيجية، وهنا غنك بطبيعة احلال هبدف ت
عرف بـ يل اكن ت ل الطريق ا ت " طريق املوت"ٔمهية د و ما بني 

ىل مسافة  بري 72وفاس  كون بطبيعة احلال ٕاجناز  ادي   يلومرت، هذا 
ة  لسيا يل غيعطي دفعة قوية  ة الطريق ما بني ٕاميوزار وٕافران ا وكذ تث
ىس بطبيعة احلال تقوية الطريق الرابطة ما بني صفرو  ٔن ن هبذه اجلهة، دون 
ة ماسة، وهذا حمور  ا ه  رب بويبالن، وهاذي اكنت ف ط اخلري  ور
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لهيا   .كذ موازي حملور ٕافران وغينقص الضغط 
مج هذا يعين حمدد من  ،املالحظاتعند بعض  ٔن هاذ الرب هو 

ية  ث املدة الزم ل إالجناز 2022-2020ح رسيع د ش يمت ال ، تنطلبو 
زي الوجود   .وٕاخراج هذه املشاريع ٕاىل 

ٔخرى خبصوص تثليث الطريق الرابطة بني  وعند كذ مالحظة 
ار" د احلا مهتالكة، ا "ٕاميوزار"و "سيدي خ ٓن هناك اكنت يف وا

ٔهنا  ش يمت التعديل و مك  تثليث لكهنا زادت احلوادث، لهذا تنطلبو م
ٔسبوعيا،  يل تتكون فهيا  ناب حوادث مميتة ا ل اج ٔ ة من  كون التث

ٔسبوع فهيا  ش  4ٓخر  مك  ات يف هذا الطريق هذا، تنطلبو م ل الوف د
ة عوض التثليث   .كون التث

ات، شكرا لمك، بطبيعة احلال هاذ  الرشااكت يه رشااكت فعا مع 
ىل  يل عندمه سياسة القرب وعندمه تواصل وعندمه ٕاطالع  تخبني ا مع م
شكرمك  ٔن  ل اجلهات، فهنا البد  ٔقالمي وال دا ل ا يل تتكون دا املشالك ا

ة فاس ات املربجمة، واليت وقعت ما بني  اس  -ىل هذه االتفاق مك
  .ووزارمك

س اجللس   :ةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دود ما تبقى من ثواين ب يف  ر، ٕاىل اكن عندو تعق   .السيد الوز

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا   :السيد وز
ل  د العدد د ن وا ٔن اك ال، هو ٕان شاء هللا ما غيطرحش مشلك، 

ل فاس لها موجودة تقريبا، عند هاذي د راسة د يل ا  -املشاريع ا
ه و بري ف ٔن حمور  ل  74ت بطبيعة احلال،  د العدد د ه وا يلومرت وف

ل هناية هاذ السنة هاذي  ا عوالني ٕان شاء هللا ق ية، هذا اح ٓت ف ش م
قى ٕاذا اكنت  راسات، وتنطلق يف ذاك الوقت بطبيعة احلال ت كون ا

دات لهاذ اجلهة هاذ اليش ميكن  يتدار ع   .توفرت 

  :س اجللسةالسيد رئ 
ى الوقت هت   .ا

ر   .شكرا، شكرا، شكرا السيد الوز
ه  قل ٕاىل السؤال السادس وموضو ملاء "ون لزتويد  مج الوطين  الرب

لفرتة  اه السقي  لرشب وم   ".2027-2020الصاحل 
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ واللكمة 

  .السؤال

ٔمحد  شار السيد    :توزياملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ملاء  لزتويد  جما وطنيا  ر داد  ة، مت ٕا ة السام لتوجهيات امللك تفعيال 

لفرتة املمتدة ما بني  اه السقي  لكفة ٕاجاملية 2027و 2020الرشوب وم  ،
مج هو ضامن  مليار درمه، واكن الهدف من 115تقدر تقريبا بـ  هاذ الرب

ىل املستوى القصري واملتوسط ٔمن املايئ    .ا
مج؟ ٔشغال هذا الرب ر احملرتم، عن تقدم    سائلمك، السيد الوز

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا  :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتمشك   .را السيد املس
يل اكن طلقو سيد هللا  مج ا يل تفضلت ٕاذن اكن هاذ الرب حبال ا

ر  لهيا، انعقدو 2020ينرصو يف ينا لكمت  ل احملاور  د العدد د ه وا ، ف
س  يل تيرتٔسها السيد رئ ادة ا ل جلنة الق ات د ج ل  جوج د

لزتويد، ف احلكومة حبضور السادة الوزراء املعني ني، ف يتعلق يعين 
ٔوىل  ث اكنت يه السنة ا ا يف هاذ السنة ح ٔوال اح يتعلق بتعبئة املياه، 

ل  رام صفقات د مج مت ٕا ل هاذ الرب ٔمهية د  5بطبيعة احلال ونظرا ل
ا تقريبا  يل غتلكف د السعة  8السدود كربى ا ل درمه، ووا مليار د

ة ا نة ٕاضاف د احلق يل فهيا ووا ادي تضاف ٕان شاء هللا ا املليار  2.3يل 
ار املكعبة ٔم   .ا

شار،   السيد املس
يل  14مليار وعند  19دا عند  ناو، وعند هاذو ا بري تي سد 

زييدو  هلم  ا الصفقات د سيدي قامس، " كدية الكرنة"املليار،  2.3طلق
ريوش، " بين عزميان" و" الرتبة"ا سد دمحم "ت، تعلية يف ٕاقلمي 

ل " اخلامس رت، والتعلية د ور تار السويس"يف ٕاقلمي  قلمي " سد ا ٕ
لها راه  نطالقة د اطني  ا  رودانت، وهاذي لكها ٕان شاء هللا راه اح

  .دامة
سدود  5ادي نطلقو ٕان شاء هللا طلبات العروض ٕالجناز  2021يف 

ل  ر 6كربى، اللكفة د ل ا د مليار د يل غيزتاد فهيا تقريبا وا  600مه وا
ل  ار مكعبة، يه السد د ٔم ل ا خرض"مليون د واد "ىل " واد 

ٔزيالل، و" خرض ر " مري"بين مالل، وسد " كزرت"يف  ٔاكد بعام 
رو"ٕاداوتنان، و ك  ادي نعليو ٕان شاء هللا السد " خ ك، و ٕاقلمي فك

دا هو " وتٕاميف"سطات، هذا السد " ٕاميفوت"  c’est un(اكن قدمي 
barrage de régulation ( ش نعطيو ادي نعليوه ٕان شاء هللا  لكن 

  .. إالماكنية لـ
ل  لنا املرشوع د ادة، د لجنة الق ع الثاين  ج مث بطبيعة احلال يف 

ار ل ا لية د ىل القدرة  حمطة الت ه نقاش طويل  البيضاء، فاكن عند ف
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س  لو  ه د رو ف ٓن غند لو، معذرة، ا مليون  300عابية، الطاقة د
ار مكعبة غنبداو بـ  يل غيلكف تقريبا  100وغنمكلو بـ  200ٔم مليار  10ا

اصة  اتية،  لجن املوضو رمه، ويف نفس الوقت انطلقت مجيع ا ل ا د
ىل مستوى  دية  لها قا يل غتويل الربجمة د ل السدود الصغرى ا لجن د ا

  .هاتاجل 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
يل  ادي ننكر العمل ا ل تعبئة املياه، ما  ف خيص هاذ املوضوع د

ذ سنني ف خيص تعبئة املياه وبناء الس دود، ما غينكرو تنجز يف املغرب م
د ا   . ٕاال 

يق  دا ف خيص تعبئة املياه، و بري  هود  د ا ٕاذن املغرب دار وا
د الشوية يف  هود مسمتر اكن توقف وا سعينات، ولكن  97هاذ ا يف ال

سبة  ل ٔساسية   ٔ ٔن سياسة بناء السدود مس مج  ٓن انطلق هاذ الرب ا
  .لبالد

دإاذن هاذ اجلانب، السيد ال بري  ن جمهود  ه، اك فقني ف ر، م   .وز
ه  ىل ٕايصال املاء ف خيص املاء الرشوب، املاء الرشوب ف لكم  ٔ ت
يل تدار يف املغرب من  هود ا ا ا ٔن ٕاىل شف ه جمهود،  ٕاشاكل، حىت هو ف

)PAGER8 ( دد لرشب،  يل وصلهم املاء الصاحل  واور ا دد ا ٓن،  ل
يل ماك واور ا هود ا د ا ٓن راه تدار وا يل عند ا اد ا ش عندها و

ٔمام العامل ف خيص  خرو به  يل نف ىل املستوى الوطين ا دا  بري وبري 
ء ل ٕايصال املاء وٕايصال الكهر   .هاذ املوضوع د

اصنا شوية نقعدو شوية  يل  ن بعض إالشاكليات ا ٓن اك ولكن، ا
ل، ن  ٔرض ونصاوبومه، غنعطيمك م يل تنعرفها ل ل املدينة ا ال د عطيمك م

ل الناس  50كربت فهيا وتنعرفها، فهيا  ر"ٔلف د ٔلف  50، فهيا "ٓيت ور
واور  ل ا د العدد د ا وا ة حرضية ٕاييه، ولكن  ل الناس، جام يل د ا

سيطة  لرمغ من إالماكنيات ال ة  يل ما عندمهش املاء، امجلا رن هبا ا دا
ر يل عندها تد ش تعمل ا  ما عندهاش) l’ONEP9(الحقاش .. جمهود 

لساكن وات  ش توصل الق ر يه املزيانية    . تد
رشية اكن  لتمنية ال ل املبادرة الوطنية  مج د ، يف ٕاطار الرب كذ
لساكن،  وات  ش توصل الق متويالت  ر ا ليه حىت يه تد جمهود مشكور 

ٔنه عندم ر، هو  ا تنوصلو الساكن تيكون املاء ولكن املشلك، السيد الوز
شاي املواطن يف دوار تطلب   وات، تيكون مشلك الربط، ما ميك يف الق

                                                 
8 Programme d'Approvisionnement Groupé en Eau Potable des 

Populations Rurales 
9 Office National de l’Eau Potable 

سوى مليون فرانك وتطلب   ش ) l’ONEP(دار وت مليون ونصف 
ذيت معركة يف  ماغ، وراه ا ل  ل املاء، ال ميكن هاذ اليش يد يد

راه ) la taxe riveraine(يف هاذ املوضوع راه اكن ذيك  97السبعينات 
، ونقصوها ولكن بضغط الربملان تنقصت   .اكنت مدوب

شوف حفال هاذ الناس  ٔنه  مك هو  يل تنطلب م ر، ا ٔما، السيد الوز
ر حبال  د، ها ) l’ONEE(يد نوصلو املاء، املاء دروك ما استافد حىت 

رات تدارو، ٕاذ س لش املاء،  اة فهيا املاء، املواطن ما مد ن هذا الق
رشيع، ف خيص احلاكمة دا ٕاذن ف خيص ال برية    . ٕاشاكلية 

ش  لو انتوما يف هاذ املوضوع  ٔهنم تد ىل  ر،  متناو، السيد الوز
ٔو  ة جمهود  وات، دارت امجلا جمهود، ) l’INDH(املواطن ٕاىل وصلتو الق

يل يه ش يربويش املاء ما طلبوهيش مسائل ا لمواطن  ٔمور   ال سهلو ا
يت تطلب   واور فني ما مش ميكن، ما ميكن لوش املواطن يف هاذوك ا
طقي،  ل املاء، هذا يف الواقع مايش م ش يد مليون جوج ماليني 
ر  د ر، و اصمك انتوما حتلو هاذ املشلك، السيد الوز اصنا حنلوه،  و

ل إاليصاالت الفرد بري يف املواطنني يف هاذ املوضوع د د اخلري  ية وا
  .لمواطنني
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا  :السيد وز
ث هاذ املوضوع اكن مطروح،  شار، هاذ اليش ح هو، السيد املس

مج  الش يف الرب ىل التعممي مايش 27-20دا  لكمو   التعممي ولينا ت
ل السقاية لطريقة القدمية  ىل ،(la borne fontaine)د لكمو  .. دا ت

ٔكرث  ا  ٔن هذا راه خصصنا  اح ديدة،  كون عندو حاكمة  ادي  ٕاذن 
ل  35من  ىل مدى د رمه  ل ا   .سنوات 7مليار د

ب الوطين،  لني املك ه اكع املتد ا مجعنا ف ) l’INDH(هو اح
لية، ا ٔنه يف  ا ل  ش نلقاو لو  ة،  وزارة التجهزي، وزارة الفال

ىل الطريقة القدمية  ٔننا نعمتدو  ا  ة مل يعد ممك ل مع التغريات املناخ املستق
مج  ل الرب ه د شتغلو هبا، وهذا هو الك يل كنا ت ، وهذا ٕان شاء 27-20ا

ٔن هاذ ٔ عندي يقني ٕان شاء هللا  شتغال،  ه  سنوات  7 هللا غيكون ف
د الطريقة، الطريقة السابقة  مج هذا غنلقاو وا يل غيكون فهيا هاذ الرب ا

ل ومن  ات تتد لو،  (l’ONEE)كنا تنطلبو من امجلا ٔتعاب د ل  يتد
ٔن املواطن خيلص، دا هاذ القضية يتعاد فهيا النظر يف هاذ  ٔساس  ىل 

  .جتاه
س   .شكرا السيد الرئ
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س اجللسة   :السيد رئ
ر  .شكرا السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال السابع وموضو لعامل القروي"ن اطر    ".وضعية الق
ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 

  .السؤال
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد   :ادمحم امحيدي املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رتئة وقدمية، تعرف العديد من امل  اطر  لعامل القروي وجود ق ناطق 

ا  ق شلك خطرا حق ٔصبحت  ستعامر، و ة  ويعود البعض مهنا ٕاىل حق
  .هتديد الساكنة

ديد  ذة لت ر، عن إالجراءات والتدابري املت لنا، السيد الوز السؤال د
لعامل القروي اطر    .الق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لس  ىل السؤالاللكمة  ابة  ر لٕال   .يد الوز

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا  :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
ٓن  ٔنه عند ا ر ب ية  15.713نبغي نذ ٔة الف ش ا امل سميوها اح دة ت و

اطر، فهيا  ىل الشبكة املهيلكة، وفهيا بطبيعة  4350يه الق يل موجودة  ا
د  ٔة مغمورة،  680احلال وا ش د  1728م ٔة ضيقة، وا ش ٔة  58م ش م

ل وزارة التجهزي والنقل  مج دا ر ن فهيا  ، هاذي لكها اك حمددة امحلو
ٓن عند نظام مسيناه نظام تدبري  ش عند ا ك، املاء ما اك لوجس وا
يل موجودة، وبطبيعة احلال  ه اكع هاذ املعطيات ا لنا ف ية ود ٓت الف ش امل

ٓتسنو ش دد من امل يو  ٓت وتن ش د العدد امل   . تنصلحو وا
ال احلرضي، عند بطبيعة  علق خبارج ا لمك ت لسؤال د ف يتعلق 

شتغال ا : احلال جوج حماور  ٕاما استعادة مستوى اخلدمة وهذا لكف
ٓت  1.6تقريبا  ش لم سبة  ل ٔو حتسني مستوى اخلدمة  رمه  ل ا مليار د
  .دة يف احملاور املهيلكةاملتوا

ادة بناء حوايل  ٔة ما بني  282ويف هذا إالطار، متت ٕا ش  2013م
ل  1.1: تقريبا 2017و الف د رمه ما بني  697مليار، خصصنا  مليون ا

ٔشغال بـ 2020و 2018 ية وٕاعطاء  66، مما مكن من ٕاهناء ا ٔة ف ش م
  .113نطالقة بـ 

الق ٕاجاميل  2021يف  ادي  352،عند  يل  رمه ا ل ا مليون د

ىل  ه  ية، ويف  58شتغلو ف ٔة ف ش ٕان شاء هللا ٕاىل طول هللا يف  22م
كون فهيا  350العمر  ادي  يل  رمه ا ل ا ية 60مليون د ٔة ف ش   .م

اوبتك  يل  ية هاذو ا ٓت الف ش ل امل د العدد د ٕاذن، سنو عند وا
ارج املدار احلرضي ل  ري د   .بطبيعة احلال لهيم 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ب شار يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار السيد ادمحم امحيدي   :املس
لمك ىل التوضيح د ر،    .شكرا، السيد الوز

دات هاذو  يل تقام يف هاذ الو ار ا هود ج د ا ٔن هناك وا فعال، ب
ن رب العامل ا ٔن اك لمك فعال ب ات يف إالحصائية د يل  لقروي، والعدد ا

ل ساكنة  ة د ا يف إالحصائيات، ولكن لكام اكنت هناك فر عند حىت اح
لمواطن  سبة  ل ٔن  ساقطات املطرية،  العامل القروي، خصوصا يف ال
ل املومس  د النوع د يضمن لو وا ساقطات املطرية  لعامل القروي ال

د الفال يل تيكون وا ل السقي، ولكن ا ، املياه د ري ذ د ٕاىل   ج
يل  عي ا ج ل التواصل  وات د الهاجس، خصوصا هناك هاذيك الق
ش  ، وهناك تيع ري ذ اطر تتجرفها املياه ٕاىل  قاو يصورو هاذوك الق ت
ٔن  ر  رو السيد الوز يل تنذا ل الرعب واخلوف، ا د النوع د وا

ة، هناك بعض املسؤولي لمك لك رصا ري الوزارة د ة ما تتحملش 
ري  يل حىت يه عندها جمالس ٕاقلميية، اجلهات ٕاىل  املؤسسات املنتخبة ا

رت يل تذا ا بغينا ذيك احللول ا ، ولكن اح ل .. ذ اكن هناك خطاب د
اصنا  عية  ٔن ذيك احللول الرتق لو  يل قال يف اللكمة د صاحب اجلال ا

او    .زوهانت
ٔن جيب  رشف  -ٔ يف رٔيي  -معىن ب يل ت ٔخرى ا حىت اكملؤسسات ا

يني، عندها  ٔطر، عندها تق ٔن وزارة التجهزي عندها  ىل هاذ اليش هذا، 
يل  اطر ا ىل هاذ الق كونو مرشفني  يل تيخص  ندسني يف املستوى ا

ثورا، مث تدار ذ لمزيانية العامة هباء م ش  متش ش ما  ن .. يككتدار  اك
غي  يل ت ن بعض املؤسسات ا الس، واك ن بعض ا ٔن اك ة  د احلا وا
دات  ل و د العدد د ل الطرقان، وا يلومرتات د ل  د د ترضب وا
هيمنايش تيخصنا اجلودة،  ا ما  اصها تدار، ولكن اح يل  اطر ا ل الق د

ٔن راه هناك جودة، ذاك اليش ا ا تيخصنا املواطن بعدا حيس ب يل طرح
عية  ج ل تقليص الفوارق  مج د ، ديك الرب ي لية ق ا ر ا ىل وز
ة  هتم بالد يف هاذ السا يل  ل اجلودة يه ا ٔ د ا بغينا املس راه اح
ول، سواء  ن مقارنة مع بعض ا لقدام مز هاذي، و امحلد البالد مشات 

ىل الصعيد العريب، ول ل ىل الصعيد إالفريقي و كن بغينا التحسني د
ل  د النوع د ش يف وا يل غيكون املواطن غيع لنا ا املنتوج د

د النوع لمؤسسات التعلميية .. طمئنان، وا ن وليداتو غميشيو  سا ميل ت
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ل  د النوع د كون وا اص  ٔسواق، ٕاال  ادي منشيو ل ٔو ال 
ة د ٔن ميل تتكون هاك، كام قلنا تتكون فر ل طمئنان،  ل املياه ود

ال هذا ٔمطار، ولكن هناك ختوف يف هاذ ا   .ا
س  .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق ر يف ٕاطار الرد  لسيد الوز   .اللكمة 

ك واملاء لوجس ر التجهزي والنقل وا  :السيد وز
شار   .شكرا السيد املس

شار،   السيد املس
ن بعض  هاذ اليش ٔن فعال اك د إالشاكل  ن وا يل قليت فعال اك ا

الغة،  عي، حصيح فهيم م ج يل تيدورو يف مواقع التواصل  ديوهات ا الف
ٔمسيتو شريو لبعض  اصة ف .. لكن ت عهم،  ٔ تن ٔن  شري  ٔ بغيت 

القة  لهبم ما عندمهش  ٔ اطر عندها خطورة،  ٔن الق اطر  لق يتعلق 
الش دا هاذ املوضوع  لطرق املصنفة هذا هو إالشاكل، هاذ اليش 

ة التنظميية تقع حتت  ٔ تنقول يه من الناح ٔن  ري املصنفة،  ل الطرق  د
ات الرتابية   .مسؤولية امجلا

ة يف  ا ن وحىت ٕاىل وقع يش  ت الفورمة مز مازال الطريق ٕاىل تصي
اصها تدا ري  ٔقل،  ة الطريق زعام الرضر  سبة قار ل جلودة، لكن  ر 

ٓن  حو ا ادي نف ا  ٔصعب، اح اطر املوضوع  الواك الوطنية "لق
ظة " لتجهزيات العامة ٓن يف احلف ٔن ا لبناء،  ٓن تعىن  يل يه واك ا ا

لها تقريبا  ىل  18.5د ح  ين مجيع املؤسسات، تنف يل تت مليار درمه ا
اصة ف يتعلق  ات الرتابية،  ريامجلا يل تتحتاج  اطر الصغرى ا  les)لق

buses et dalots)   ،رباء يني من عند  ٔحسن تدار من عند تق من ا
ن ٔكد ٔقل تنكونو م   .ىل ا

اذ يف  يل غت طرة ا ذييت حبال دا الق اطر الكربى، ٕاىل ا لق سبة  ل
يل فهيا  يل غتلكف مليار، هاذيك 1700مدار العيون ٕان شاء هللا ا  مرتو ا

برية، لكن هذا القضية ميكن لنا ال يف  ٔخرى  ٔمور  اصها  بطبيعة احلال، 
د التعاون ٔننا نلقى فهيا وا   .الظروف احلالية 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ى الوقت هت   .ا
ىل مسامهتك القمية يف هذه اجللسة ر، وشكرك    .شكرا السيد الوز

ه لق ٔول مو لسؤال ا قل  عية ون ج طاع التضامن والتمنية 
ه  ٔرسة، وموضو ات "واملساواة وا يا ح اص ذوي  ٔش سوية وضعية ا

  ".اخلاصة

ٔحرار  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ واللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شار  .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران، السيدان   الوز
رة،   السيدة الوز

الية اليت ستقوم هبا وزارمك لتحسني  ستع سؤالنا حول التدابري 
ات اخلاصة، وٕايالهئم اكم العناية  يا ح اص ذوي  ٔش وضعية ا

م؟ ه   و
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رة لسيدة الوز   .اللكمة 

رة التضامن والتمن  ٔرسةالسيدة مجي املصيل، وز عية واملساواة وا ج   :ية 
شار   .شكرا السيد املس

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
ٔرسة تواصل وتعمل .. عية واملساواة وا ج نظرة التضامن والتمنية 

هنوض حبقوق  ة املندجمة املتعلقة  ت السياسة العموم ىل تزنيل مكو
ذي، وكت اقة وخمططها التنف اص يف وضعية ٕا ٔش طط ا ٔن ا عرفو 

لتني ذي ملر   :التنف
هتاء مهنا، واملر الثانية ٕان شاء هللا  ىل  ا  ٔوشك ٔوىل  املر ا
اص يف  ٔش ين ا ست ة ال  ادي نوضعوها قريبا، فهاذ السياسة العموم
يل يف العامل  سهتدف ا يل هوما يف العامل القروي، فالربامج  اقة ا وضعية ٕا

  .نالقروي كام يف املد
لهيا يه يف ٕاطار صندوق امحلاية  ٔمه حصي ميكن نتلكمو  طبعا، 
دا،  م  شلك  ه النفقات  يل ارتفعت ف عي ا ج سك  عية وال ج

ٔننا انتقلنا يف ٕاطار هاذ الصندوق من  920وصلنا ٕاىل .. ونتوقف عند 
رمه اليت يمت ما بني  ل ا   . 2020و 2015مليون د

ٔرق دا ما بني طبعا، يعين ا م  ن انتقال  ، فٕاذا 2020و 2015ام اك
اوز  2015كنا يف السنوات  رمه، اليوم راه  69اكن ال نت ل ا مليون د

ٔكرث من  ىل  لكمو  ا ت رمه اليت يمت رصفها يف  900اح ل ا مليون د
يل فهيا  عي، وا ج سك  عية وال ج االت املتعلقة بصندوق امحلاية  ا

صاد واملالية ومؤسسة  عقد ق مج ما بني وزارة التضامن، ووزارة  ر
مة  دمات  ٔربع  دمات الصندوق، اكينة  الل  التعاون الوطين، ومن 

  :دا
ٔوىل - اقة، : اخلدمة ا اص فوضعية ٕا ٔش متدرس، متدرس ا مرتبطة 
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ه  يل هوما يف العامل القروي، هاذ اليش مو اص ا ٔش ين ا ست وال 
يل ساكنني كذ فاملدن؛لمغ   اربة اكملني، بعاملهم القروي وا

ية؛ - ملعينات تق ٓخر مرتبط    هناك مكون 
ٓخر مرتبط -   الندماج املهين؛ ومكون 
اقة ومكون - اص يف وضعية ٕا ٔش دة ل   .ٓخر مرتبط مبراكز مسا

سالسيد    :اجللسة رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

س احملرتم اللكمة   .لسيد الرئ
  .ضلتف

شار    :دمحم البكوري السيداملس
مك ىل جوا رة،    .شكرا، السيدة الوز

ة نظر املعنيني  ي يبقى من و نتفق معمك يف مضمون هاذ اجلواب، ا
ٔوىل  ة ا ر ٔرس  ري اكف، ا ٔنواعها حمدودا و شىت  اقة  مبوضوع إال

ة الثانية ر شتغل يف امليدان كذ    .وامجلعيات اليت 
لتايل هناك جمهودات تبذل يف احلق  قة، موضوع معقد وملكف، و

ان  ٔح هود يبقى دامئا اخلصاص موجود ويف بعض ا لهيا، ا ن  مشكور
قة ر يف بعض املناطق، وهذه يه احلق د   .م

رة،   السيدة الوز
ح، مهنا مجعية  اقة، ترصف هلم م شتغل مبوضوع إال هناك مجعيات ال 

ال اليت استفادت من" ص" مي، و 20 م لتمنية "مليون سن امجلعية املغربية 
يل استافدت من " والتضامن ادة النظر  220ا ٔمر جيب ٕا مي، ا مليون سن

ه   .ف
بمك يتعلق  بري موضوع فوق مك ، هناك ملف مطليب  يف مقابل ذ
ا امجلعيات اليت  ىل القمية املضافة، تقرت ة  لعديد من إالعفاءات الرضي

ات والتجهزيات شتغل يف موضو  ىل العديد من املواد واملنت اقة  ع إال
ل  ظر وٕاىل اليوم إالدماج الشامل دا ة، اليت ت ا هذه الف اليت حتتا

متع، حبيث جند ري معمام  ا قصا و ، يبقى  ات كذ ٔن موضوع الولوج
ه يف  ر ٔ ٔمر كنا قد  ة والقطاع اخلاص، وهذا  ىل خمتلف إالدارات العموم

لتايل حيتاج جمهود مضاعفدة  اسبات، و   .م
، تبقى  عية شام هتا يف غياب حامية اج ٔرس ومعا الزتامات ا
ملعاقني  اكليف التكفل  ٔرس بفعل ارتفاع  ٔرهقت ا ث  مسمترة، ح
ٔخرى، ضعف  اقة  ن جحم التلكف من ٕا ا ث ي ات، ح مبختلف الف

ٔطري، وٕان اكنت الوزارة تقدم دع ات مشكورة، ٕاال التكون والت ام لهذه الف
ري اكف، وال يصل ٕاىل لك املعاقني يف املغرب، خصوصا يف  ٔنه يبقى 

اطق العامل القروي واملناطق النائية   .م
ٔننا جندمه يعانون  لمعاقني، حبيث  نفس املنحى تعرفه الوضعية إالدارية 

ل دوال  دون من فرص الرتيق دا ستف ٔوضاعهم إالدارية وال  يب من جتميد 

ت توظيف املعاقني،  ار ٔخرت يف ٕاقرار م ٔن احلكومة ت اصة و إالدارة، 
سبة  صصة ب ٔن الكوطا ا ة مل % 7حبيث  صصة لهاته الف من املناصب ا

ة وسمتر احليف سمتر املعا   .تتحقق ولن تتحقق ل
كون الكوطا حىت يف جمال الرتيق ٔن    .ونقرتح 

رة   .وشكرا السيدة الوز

سالسيد    :جللسةا رئ
  .شكرا لمك

ب ىل التعق لرد  رة  لسيدة الوز   .واللكمة 

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
  .نعم، شكرا

شار   .شكرا السيد املس
ٔن احلكومة قامت  ٔنمت كتعرفو ب ل التوظيف،  ٔوال، نبدا هباد املوضوع د

رية، حبي ٔ ايئ يف السنوات ا خشصا يف  650ث مت توظيف مبجهود است
ام،  يل اكنت ٕاجنازا  دة ا ت الوطنية املو الل املبار اقة، من  وضعية ٕا

ة د الف هيم وا مثنوه مكغاربة، هذا موضوع  يل وقع  اصنا  خشص  650وا
ة، هذا  يل اليوم مت توظيفهم يف الوظيفة العموم اقة ا معق إالرادة فوضعية ٕا

لهي يل كتتوفر  ة السياسية ا ا هاد احلكومة لٕالدماج يف الوظيفة العموم
اقة،  اص يف وضعية ٕا ٔش ة كتقوم % 7ل ات احلكوم ل القطا ة د مجمو

ا عند إالحصاءات   .هبا وكتلزتم هبا، واح
ات كتلزتم بـ  ة من القطا ت، %7مجمو ٔخرى عندها صعو ات  ، قطا

ٔن ة املندجمة نعمل  ا اليوم يف ٕاطار السياسة العموم ات تعمل  اح لك القطا
  %.7بـ 

اص يف وضعية  ٔش ٔن متدرس ا ٔنه امجلعيات كتعرفو  ٔخرى  ٔ ا املس
يخضع ملسطرة ودفرت حتمالت، مايش وزارة  لو  مع د يخضع ا اقة  ٕا
يل ما  مج ا دها، ولكن يف ٕاطار عقد الرب يل كتوضعو لو التضامن يه ا

صاد واملالية وما ب ق ا وما بني وزارة  ة ثالثية بي ني التعاون الوطين، اتفاق
ٔطراف   .جتمع هاذ ا

مج،  القة هبذا الرب ٔ عندها  ش  ٔسامء، ما كنظ رتو بعض ا ولهذا، ذ
رشحو هاذ اليش  اصنا  دا، و م  ه تطور  مج اليوم وقع ف ٔن هاذ الرب

ٔننا انتقلنا من  رمه  69لمغاربة،  ل ا مكصاريف ٕاجاملية  2015مليون د
ٔننا وصلنا اليوم لـ لصن مع، ٕاال  رمه 920دوق ا ل ا  920، هاذ مليون د

ر التحمالت   .كمتيش وفق دفا

سالسيد    :اجللسة رئ
رة و هباد القدر، شكرا السيدة الوز ف   .ك

ه  قل ٕاىل السؤال الثاين، وموضو ع دمع مشاريع امجلعيات "ون ليات ت
ش و زة التف ٔ ةاملمو وتفعيل وتقوية  لية واخلارج ا اص ا   ".ف

ٔصا واملعارصة لتقدمي  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ اللكمة 
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  .السؤال

شار    :عبد الرحمي المكييل السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدة والسادة املس
مع  ىل تقدمي حصص ا ة من امجلعياتكتعمتد وزارمك    .مو

مع املقدم؟ ع هاذ ا ليات ت سائلمك عن سبل و ليه،    و
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار السيدشكرا    .املس

ىل السؤال ابة  رة لٕال لسيدة الوز   .اللكمة 

ٔرسة عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية    :السيدة وز
ىل هاذ  شار  شكرمك السيد املس   .السؤالنعم، 

ع  ليات لت هيا طبعا لك ا ٔن وزارة التضامن  ٔخرى  ٔؤكد مرة  و
لسادة  مجلعيات، وهنا نبغي نوحض، نوحض  ربطها  الرشااكت اليت 
رية وقع  ٔ ٓونة ا ٔن الحظنا يف ا الهلم الرٔي العام،  شارن ومن  املس

ج مع املقدم لصندوق امحلاية  ٔن ا س، البعض يعترب  ل د ا عية وا
ىل  يل كتتوفر  عي هذا دمع كتقدمو وزارة التضامن، يه ا ج سك  وال

ش نوحضو ، هنا    .السيو
يل وزارة التضامن مع  اقة ا اص يف وضعية ٕا ٔش صص ل مع ا ا
ه  صاد واملالية، هذا دمع ف ق ٔسايس مع وزارة  التعاون الوطين رشيك 

دا، دق قة  ر حتمالت ومساطر دق لهيا دفا سطر  ٔكد وك دا، كن قة 
بري، انتقلنا  ه تطور  يل اليوم وقع ف مج ا لتايل هاذ الرب لية وبعدية، و ق

رمه يف  69من  ل ا مليون  920ىل  ، اليوم كنتلكمو2015مليون د
اص يف  ٔش ه يف جمال متدرس ا يتو يل  رمه، وا ل ا اقة د وضعية ٕا

ية، و  لمعينات التق ندماج املهين، ومييش ومييش كذ  شجيع  مييش ل
ر التحمالت وامجلعيات  ال، دفا ستق داث وسيري مراكز  كذ ٕال
ر التحمالت، واليوم  ٔمر كتعرف دقة هاد دفا شتغل يف هاد ا يل ك ا

رمه اليت ترصفات يف  165وصلنا لـ  ل ا ا بعد 2019مليون د ٓن اح ، وا
ر.. التوصل ع السيد وز ل  بعد توق ادي نبداو الرصف د ا  املالية، اح

ٔكرث من  لجمعيات، ومتت معاجلة  صص  ل % 82هاد ا من امللفات د
ة   .امجلعيات املوضو

يفام قلت  مع هو هذا،  ل ا مج د ر ٔكرب  مج،  ٕاذن هذا هو الرب
مج  ر ة يف ٕاطار عقد  ر حتمالت ومساطر واتفاق ه دفا ٔكد ف كنقول وكن

  .ثاليث
علق كذ ببعض الرشااكت مع امجلعيات، مرتبطة هناك  ٓخر م شق 

ة  س ا  الن طلبات العروض، طلق الن طلبات العروض، ٕا ٕ2019 - 
د صارمة 2020 الن عهنا ورشوط  ر حتمالت يمت إال ، طبعا هناك دفا

ة ولك  مع، طبعا لك شفاف ٔن حتظى هباذ ا متكن امجلعية من  ٔن  ل  ٔ من 
رب بوابة الوزارة، وبوابة الوزارة  مسؤولية نقدم هذه لرٔي العام  ر  فا ا

اقة، سواء  اص يف وضعية ٕا ٔش ة ل ملناسبة، بوابة ولو يل يه بوابة  ا
ل  بو الربامج د ميكن هلم يتابعو ويوا ٔو برصية  اقة مسعية  يل عندمه ٕا مهنم ا

لية احملدثة لهاذ ا رب جلان ق ة البعدية  ٔمر، وطبعا هناك الوزارة، وتمت املراق
يل دازت مهنم الوزارة  اص، ومجيع املشاريع ا ة بعدية وهناك اف مراق

اص بعدي   .كتعرف اف
  . وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار احملرتم يف ٕاطار التعق لسيد املس   .اللكمة 

شار    :عبد الرحمي المكييل السيداملس
رة   .شكرا السيدة الوز

ا يل كتقومو به،  اح هودات د والعمل د ا شكوش يف ا ما ك
ادة النظر يف  ش ٕا مك  ا كنطالبو من سياد رة، اح ولكن، السيدة الوز

هلم،  بة املشاريع د لجمعيات ملوا مع  ال، هذا  (l’audit)طريقة املنح وا م
دامة، اكينني مجعي ادة ومعقو و يل يه  شوفو مجعيات ا ا ك ات اح

يل هوما  ن مجعيات ا هود، ولكن اك د ا ذلني وا دامني،  معقولني و
رة، .. يتالعبو وهذا مك اليوم، السيدة الوز يل كنطلبو م فلهذا هاذو هوما ا

 ، ش يعرفو املسائل د د العمل  لمك، وا هود د د ا ذو وا ش 
ٔن هاذ اليش، ن،  لو فني اك حلق د د يعرف  رة،  ولك وا السيدة الوز

ت، وما  ل السن ل املاليري د د العدد د و يف وا يضيع يعين ا
س ما  ن  ة، اك ستحق لك رصا يل يه ك لناس وامجلعيات ا ش  كمتش
يل هوما هادفات  ن مجعيات ا هيم، واك هيا وما كتوصلش  ش  كمتش

ىل ا  شكرمه من هاذ املنرب هذا  ا ك يل ومعقولني وهذا اح هلم ا هودات د
يل كتتالعب ن مجعيات ا   .يقومو هبا، ولكن اك

رة،   السيدة الوز
ن يش مجعيات  يل يه كتجي من اخلارج، واك متويالت ا د ا ن وا اك
ن  ري قانونية، واك متيش بطريقة  رامه و ل ا د املاليني د يمتولو من وا

يوظفوها يف السياس يل  يل هوما هاذ امجلعيات ا ة، وهاذ الفلوس هاذي ا
اصهم يل  ني وا راوش واحملتا لناس الضعفاء وا اية  يل  ا .. ا الش اح

يل  ىل هاذ امجلعيات ا ة صارمة  د املراق يخص وا ٔودي راه  كنقولو لمك 
اصهم يتعاونو  ستحقو  يل ك ل الناس ا يتالعبو هباذ املاليري، ماليني د

يل هوما   يل هوما يف هشاشة وا يخصنا لكنا نتعاونو معهم، ونوصلو هلم وا
ٔمانة   .ذاك اليش ب
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اديش  رحبو، ما ش  اد ٔصال، هوما راه ما ولكن، هاذ الناس هوما 
ىل هاذ  اصنا حنرصو  ا  ني، ولكن اح يالكو مال الضعفاء واحملتا ٔهنم 

  .اليش
هودات د وكنطلبو، السيدة  ىل ا رة،  شكروك، السيدة الوز وك

رة،  د  2019ميكن من سنة الوز ىل املنفعة  230اكينة وا مجعية حصلت 
ن  يازات، واك م ل  زاف د ستافدو من  العامة، كنعرفو هاذ امجلعيات ت
ٔشنو يه املعايري  هلم اخلاصة،  لمصاحل د يل استغلو هاذ امجلعيات  س ا

ل هاذ صفة  س د ٔن هاذ صفة املنفعة الع"املنفعة العامة"واملقاي امة ؟ 
ش  رة،  ك، السيدة الوز ٔموال، وبغينا نطلبو م ل ا د العدد د يديو وا

ىل هاذ املنفعة العامة د الفكرة    .تعطينا وا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ب ىل التعق لرد  رة  لسيدة الوز   .واللكمة 

رة  عية وامل االسيدة وز ج ٔرسةلتضامن والتمنية    :ساواة وا
س   .شكرا السيد الرئ

شار   .شكرا السيد املس
ٔن طرحمت  صاص وزارة التضامن،  دود اخ ب يف  ٔج ٔ طبعا 
يل  القة جبمعيات ا ش  ا ما عند لوزارة، اح القة لها  ٔمور ال  ة ا مجمو
ىل امجلعيات  ٔشاكل، كنتلمكو  ٔي شلك من ا القة يعين بدمع من  عندها 

ذ يل كتا حوها يف وزارة  ا يل كنف مع يف ٕاطار طلبات العروض ا ا
دا،  دا ومساطر واحضة  ر التحمالت واحضة  يل كتكون دفا التضامن وا
ة، وهاذي  لك شفاف يتقدمو امجلعيات  دا،  قة  وهاذ املساطر كتكون دق
سامه يف  يل ك ، ا ش حنيي امجلعيات الهادفة واجلادة يف بالد اسبة  م

رامج القربتزنيل العد   .يد من 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة   .وشكرك 
ىل صربمه  شارن احملرتمني  وشكر مجيع السيدات والسادة املس

  .ومرابطهتم معنا ٕاىل هناية هذه اجللسة

 .اجللسةورفعت 


