
شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

1 

ٔوىلجامدى  23 سمرب 28( 1443 ا  )2021 د

 020 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٔوىل 23 الثال سمرب 28(هـ 1443 جامدى ا   )م2021 د
شار  :لرئاسةا ساخلليفة الرابع ل، املهدي عمتونالسيد املس جملس  رئ

شارن   .املس
ت قة، ابتداء  :التوق ٔربع عرشة دق قة ساعتان و ق ة الثالثة وا من السا

  .السابعة بعد الزوال
ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا  .م

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

شار  س املهدي عمتونالسيد املس   :اجللسة، رئ
﷽  

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

  السادة الوزراء،
شارات احمل   رتمات،السيدات املس

شارون احملرتمون،   السادة 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

ٔعامل دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ، ق
د من مراسالت  لس عن ما  ٔمني ٕالطالع ا لسد ا ٔعطي اللكمة 

ت ال   .وٕا
ٔمني   .تفضل السيد ا

لس ٔمني ا شار السيد مصطفى مشارك،    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس من جملس النواب مبرشوع ة رمق  توصل ا  23.21قانون التصف
لسنة املالية  ذ قانون املالية  ف   .2019املتعلق ب

ضيات املادة  شارن،  296وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
الل الفرتة املمتدة من  لس  رب  21توصلت رئاسة ا رخيه  2021دج ٕاىل 

  :مبا ييل
 ٔسئ الشفهية ؛ 28: دد ا   سؤ
 ٔسئ ا ابيةدد ا ؛ 9: لك   ٔسئ
 ابية ٔجوبة الك   .ٔجوبة 4: دد ا

ضيات املادة  ىل مق لس  168وبناء  يل  ا من النظام ا
لسة  لس بطليب تناول اللكمة يف هناية  شارن، توصلت رئاسة ا املس
ة  ٔحرار ومجمو ٔسئ الشفهية، تقدم هبام لك من فريق التجمع الوطين ل ا

عية حول ج ولوج احملامني موظفي كتابة الضبط واملرتفقني ٕاىل " العدا 
ربت عن "احملامك ال احملددة، واليت  ٓ ل ا ىل احلكومة دا ل  ٔح ، وقد 

دة املوضوع ل معهام يف ٕاطار و لتفا   .استعدادها 
ارشة بعد  د، م ىل مو ٔننا سنكون  لس املوقر ب ري، حنيط ا ٔ ويف ا

امة  لسة  ىل هناية هذه اجللسة، مع  راسة والتصويت  رشيعية 
  :مرشوعي القانونني اجلاهزن التاليني

   يقيض بتغيري ومتمي الظهري الرشيف  43.21مرشوع قانون رمق
ٔول  22الصادر يف  1.93.228املعترب مبثابة قانون رمق  من ربيع ا

مترب  10( 1414 ه مؤسسة الشيخ زايد ) 1993س ٔة مبوج ش امل
ن سلطان؛   ا

  متمي القانون رمق  44.21ون رمق مرشوع قان  12.07يقيض بتغيري و
ن زايد ليفة  ه مؤسسة الشيخ  ٔة مبوج ش   .امل

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

لية حول  ا ة لقطاع ا ٔول املو ٔسئ احملور ا ٓن يف  مج "رشع ا ر
عية ج الية و دة املوضوع ، واليت"حمو الفوارق ا   .جتمعها و

ه  ٔحرار، وموضو مج "يف البداية مع سؤال فريق التجمع الوطين ل ر
عية ج الية و   ".حمو الفوارق ا

د السادة من الفريق ٔ   .اللكمة 
  .تفضل

شار السيد جامل الوردي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمو   .نالسيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
زيد من  رد قاسية،  ات  يعرف الوسط القروي واملناطق اجلبلية مو
ة التحتية هبته املناطق، مما يضاعف  ٔساسية والب دهتا ضعف اخلدمات ا
رها،  ٓ د من  ل ذة  ة املت اق س لرمغ من التدابري  ة ساكنهتا  من معا

ستدعي بذل جمهود مضاعف، سواء ٔمني سالمة الطرق،  مما  ف يتعلق بت
دمة إالسعاف الطيب وضامن  اصة  ٔو توفري اخلدمات الطبية الرضورية، و
لف  ة لساكنة ت املناطق، و ٕايصال املؤونة الرضورية ومواد التدف
زهتا  ٔ لك  ارة تبذلها إالدارة الرتابية  ٔن هناك جمهودات ج لام  املاشية، 
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ر هذه املو ٓ ف من    .ة املومسيةلتخف

ر احملرتم،   السيد الوز
ة  ر مو ٓ د من  ل ايق  شلك اس ل  لتد ذة  ما يه التدابري املت

ملناطق القروية واجلبلية؟   الربد 
ة الربد؟   وما مدى مسامههتا يف جتاوز مو

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه  الية "السؤال الثاين موضو عيةحمو الفوارق ا ج   ".و

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

شار لتقدمي السؤال   .تفضل السيد املس

ٓيت احصا شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة ت امللك رشيف ٕاطار تزنيل التعل  ،..  

س اجللسة   :السيد رئ
يل عندمك لك فريق عندو ..  ت ا ن يش مشلك؟ د إالخوان التوق اك

  ..دقائق 9
ارشة؟   احملور الثاين م

ٔول، تفضل  لمحور ا لتجمع وندوزو  ٔول، ٕاذن نعطيو اللكمة  احملور ا
شار ميكن ليك تعاود السؤال د   .السيد املس

شار من فريق التج ٔحرار، تفضلو، مايش السيد املس مع الوطين ل
  .مشلك

شار السيد   :دمحم بودس.املس
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

عية سنة  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر ذ انطالق  ، 2017م
ل فك  ٔ مة من  ث رصدت  ٕاماكنيات مالية  العز عن الساكنة ح

ة وكذا مدمه  خلدمات الرضورية يف جمال التعلمي والص املعنية ومتتيعهم 
مج معل حمدد  ر ئية، وفق  لشبكة الكهر ملاء الرشوب وربطهم 
ف  رب املشاريع املنجزة يف التخف مج  ٔهداف واحضة، وقد سامه هذا الرب و

ٔن جما ة ساكنة العامل القروي، ٕاال  ري اكيف من معا ل تد يبقى 
ت اليت  الالت والتفاو خ وستدعي مضاعفة اجلهود، قصد معاجلة 

ٔساسية، والس يف  خلدمات ا اصة ف يتعلق  يعرفها الوسط القروي، و
  .اجلهات اليت تعرف معدالت مرتفعة من الهشاشة

ر احملرتم،   السيد الوز
مج؟ وما يه إالجراء ذة لتوسيع جمال ما يه حصي هذا الرب ات املت
الية بني اجلهات؟ ق العدا ا   تد مبا يضمن حتق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه  عية"السؤال الثاين موضو ج الية و   ".حمو الفوارق ا
ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار احملرتمتفضلوا السيد ا   .ملس

ٓيت احصا شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
جما لتمنية العامل  ر رشت وزارمك  ة،  ت امللك يف ٕاطار تزنيل التعل

عية ج الية و   .القروي وتقليص الفوارق ا
ر احملرتم، عن التدابري املعمتدة  سائلمك، السيد الوز ويف هذا إالطار، 

مج ٔهداف هذا الرب ق    .لتحق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  الية "السؤال الثالث موضو ت ا د من التفاو ل ذة  التدابري املت
عية ج   ".و

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

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
ستقاليل ر، سؤال الفريق  ما يه التدابري : سؤالنا، السيد الوز

عية؟ ج الية و د من الفوارق ا ل مك  مج حكوم ر ذة يف    املت
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  عية"السؤال الرابع موضو ج الية و   ".الفوارق ا



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

3 

ٔوىلجامدى  23 سمرب 28( 1443 ا  )2021 د

شارن من الفريق احلريك د السادة املس ٔ   .اللكمة 
س   .تفضلو السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
ر،   السيد الوز

دد   ي  عية، وا ج الية و مج حمو الفوارق ا ر لقد حقق 
الية2023سقف  مة يف جمال التمنية ا   .، نتاجئ 

ر احملرتم، حول ما ييل سائلمك، السيد الوز ٔساس،  ىل هذا ا   :و
الية  - مج حمو الفوارق ا ٔويل لرب ميمك ا الصات تق ٔوال، ما يه 

عية؟ ج   و
مج الهام؟ وما هو تصور احلكومة لضامن  نيا، - ٔفق هذا الرب ما هو 

ه وتطوره؟   استدام
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  الية "السؤال اخلامس موضو مج تقليص الفوارق ا ر مي  تق
لعامل القروي عية  ج   ".و

شرتايك شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

لعامل  عية  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر مي  سائلمك حول تق
  القروي؟

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  عية"السؤال السادس موضو ج الية و مج حمور الفوارق ا   ".ر
لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 

  .ملغرب لتقدمي السؤال
شار   .تفضلوا السيد املس

يين ح شار السيد دمحم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
الية؟ مج حمو الفوارق ا ر ر، عن حصي    سائلمك، السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
ه ا عية"لسؤال السابع موضو ج الية و   ".حمور الفوارق ا

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

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم رىض امحليين   :املس
  السادة الوزراء،

ل تقليص الفوارق  ٔ عية حول حصي معل احلكومة من  ج
ر سائلمك السيد الوز الية    .وا

  .شكرا
س اجللسة   :السيد رئ

ه  الية "السؤال الثامن موضو مج تقليص الفوارق ا ر حصي 
لوسط القروي عية  ج   ".و

لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

ن سليكا شار السيدنور ا   :ملس
لعامل  الية  عية وا ج ر، عن تقليص الفوارق  سائلمك، السيد الوز

  القروي؟

س اجللسة   :السيد رئ
ه  عية"السؤال التاسع موضو ج الية و مج حمو الفوارق ا   ".ر

ميقراطي  ستوري ا ة ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 
  .عي لتقدمي السؤالج

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ديد الثقة يف خشصمك الكرمي  ر احملرتم، لت ٔهنئمك، السيد الوز
لتعيني السايم لصاحب اجلال نرصه هللا  مك  ىل وحظو لمرة الثانية 

الية شؤون الوطن  كفاءة  رت  لية، اليت د ا ىل رٔس وزارة ا التوايل 
ٔزمة  ٓخرها  د"واملواطنني،  ابية اليت " 19-وف نت ستحقاقات  و

  .عززت موقع بالد
لعامل القروي  عية  ج الية  مج تقليص الفوارق ا ر مفنذ انطالق 

دة  2017سنة  ي تضمن  ٔن حماربة ا ر،  مشاريع، ومعلوم، السيد الوز
صادية  ق ة  ينام رب تعزز ا ٔساسا  عي مير  ج الفقر وإالقصاء 
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لق الرثوة وفرص  متكني ساكنة العامل القروي من  منو  سبة ا وحتسني 
ل شطة املدرة  ٔ   .الشغل وا

مج  ال الزمين لهذا الرب تصف ا مك، ، نود 2023-2017وحنن يف م م
ٔجنز يف  ميمك ملا  ىل تق ٔن تطلعوا الرٔي العام الوطين  ر احملرتم،  السيد الوز
ىل  ت جيب العمل  ٓفاقه؟ هل هناك من صعو مج، وما يه  هذا الرب

  جتاوزها؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه  ذة لتقل "السؤال العارش موضو يص الفوارق إالجراءات العملية املت
يئ ب الوضع الو س الية، واليت تفامقت  عية وا   ".ج

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

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ذة لت  ر، حول إالجراءات العملية املت قليص سائلمك، السيد الوز
يئ وارتفاع  ب الوضع الو س الية، واليت تفامقت  عية وا ج الفوارق 

ٔسعار   .ا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ه  الية "السؤال احلادي عرش موضو مج تقليص الفوارق ا ر
لوسط القروي عية  ج   ". و

ب شار، اطلع مك لسيد املس ٔعطي اللكمة  ٔن  ل  ىل  وق لس  ا
ه وسعيد  ن فق حامين ودمحم  شارن املصطفى ا ار وارد من السادة املس ٕاخ

ة  سمية مجمو د بتغيري  ر، يف عية والتمنية املستدامة"شا ج " العدا 
عية"ٕاىل  ج ٔحاكم املادة "العدا  يل  81، وذ وفقا  ا من النظام ا

لس   .لم
د السا ٔ ٔعطي اللكمة  ة العدا ٕاذن  شارن من مجمو دة املس

عية لتقدمي السؤال   .ج
شار   .تفضل السيد املس

ر شار السيد سعيد شا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
لوسط  عية  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر سائلمك عن  ٔن  نود 

ت و ر ٕاقلمي  ٔخص    .القروي، وهنا 
  .شكرا

س اجللسةالسيد ر    :ئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ة يف "السؤال الثاين عرش موضو ة املشاريع املندر تعزز فعالية وجنا
عية ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر   ".ٕاطار 

ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  شارن من  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شار   .تفضل السيد املس

شار  ا السطياملس   :السيد 
س   .شكرا السيد الرئ

ر، حول التدابري املزمع اختاذها لتعزز فعالية  سائلمك، السيد الوز
عية ج مج تقليص الفوارق  ر ة يف ٕاطار  ة املشاريع املندر   .وجنا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ابة لية احملرتم، لٕال ا ر ا لسيد وز ٓن اللكمة  ٔسئ املتعلقة  ا ىل ا
عية ج الية و مج حمو الفوارق ا   .برب

لية ا ر ا يت، وز   :السيد عبد الوايف لف
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة الواردة يف اخلطاب السايم لصاحب  ة السام ت امللك لتعل ذا  تنف

ٔيده، يوم اجلال امل دمحم السادس، حف  2015يوليوز  30ظه هللا و
يد، يمت تزنيل  الية "مبناسبة عيد العرش ا مج تقليص الفوارق ا ر

لوسط القروي عية  ج رمس الفرتة املمتدة ما بني "و ، 2023و 2017، 
ي رصدت  مزيانية ٕاجاملية قدرها  لضبط  50وا  49.94مليار درمه، و

  .مليار درمه
راسة امليدانية املنجزة من  وقد وضع هذا ٔساس نتاجئ ا ىل  مج  الرب

لية  ا رشية سنة (طرف وزارة ا لتمنية ال ث )2014املبادرة الوطنية  ، ح
عية  ج ٔساسية واخلدمات  ات ا ات الب يا راسة اح ددت هذه ا

مج  1272دوار يف  20.000ىل مستوى  ة، وقد سطرت لهذا الرب جام
  :اتيجية ويهٔهداف ٕاسرت  3

   الل ملناطق القروية واجلبلية، من  فك العز عن الساكن 
ر، هتدف ٕاىل حتسني مستوى  شاء الطرق واملسا واملعا ٕا
ىل قدم املساواة من الفرص  ستفادة  هنم من  شهم ومتك

صادية؛ ق   واملوارد الطبيعية و
   ٔساسية امل تعلقة تعممي وحتسني ولوج الساكنة ٕاىل اخلدمات ا

ة والتعلمي؛ لرشب والص ء واملاء الصاحل   لكهر
   صادية ق ريا، توفري الرشوط الالزمة لتعزز وتنويع القدرات  ٔ و
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ي سيؤدي ٕاىل حتسن  لمناطق القروية واجلبلية، اليشء ا
لتايل حتسني مؤرشات التمنية  لساكنة، و شية  الظروف املع

رشية يف هذه املناطق  .ال

مج من طرف ويمت متو  الس اجلهوية بـ : رشاكء 8يل هذا الرب  20ا
منية العامل القروي واملناطق اجلبلية بـ %)40(مليار درمه   10.5، صندوق 
، املبادرة %)16(مليار درمه  8، وزارة التجهزي بـ %)21(مليار درمه 

رشية بـ  لتمنية ال  3ـ ، وزارة الرتبية الوطنية ب)%8(مليار درمه  4الوطنية 
لرشب بـ )%5(مليار درمه  ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين   2.5، املك
ة مبليار درمه )%5(مليار درمه  ة مبليار درمه ووزارة الفال ، وزارة الص

 .للك مهنام) 2%(
الت  مج حسب جماالت التد ويتوزع الغالف املايل املرصود لهذا الرب

  :التالية
  ح وهتيئة املسا يةبناء الطرق وف ٓت الف ش  35.2:  القروية وامل

 مليار درمه؛
  مليار درمه؛ 2.3: الكهربة القروية 
  لرشب ملاء الصاحل   مليار درمه؛ 6.4: الزتويد 
  ٔهيل مؤسسات قطاع التعلمي  مليار درمه؛ 4.4: ت
  ة ٔهيل قطاع الص   .مليار درمه 1.5: ت

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس

ليمك  ٔعرض  ٔن  رشفين  اطة لك اجلوانب اليت مت عرضها،  ولٕال
الل  عية، من  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر مهنجية وحصي 
ته، دون  ٔويل ملكو مي ا لتق لية، مرورا  ٓفاق املستق احلاكمة املعمتدة وا

لوضعية الصحية اليت تعرفها بالد ر السلبية  ٓ  واملرتبطة بتفيش ٕاغفال ا
ورو   .فريوس 

مج   :ف خيص حاكمة الرب
مج والرفع من  ق الرشوط املؤسساتية ٕالجناز تزنيل هذا الرب لتحق
ليات  داد ووضع  لني وطنيا وجماليا، مت ٕا سيق بني اكفة املتد مستوى الت

داث  الل ٕا ال"احلاكمة والتدبري، من  امئة لتمنية ا لجنة الوزارية ا  ا
هتا "القروي واملناطق اجلبلية ، واليت  15، واليت تضم يف عضو ا وزار قطا

ال القروي واملناطق اجلبلية، كام مت  سرتاتيجي لتمنية ا شلك إالطار 
داث  ال القروي واملناطق اجلبلية"ٕا لجنة الوطنية لتمنية ا سهر "ا ، اليت 

ىل ا ذ املشاريع وكذا املصادقة  ع تنف   .ملشاريع السنويةىل ت
ىل وضع توصيات هتم تقدم ٕاجناز املشاريع  لجنة  كام تعمل هذه ا
متويل، وكذا  ا إالجناز وا اقشة ودراسة املشالك اليت يطر ومتويلها وم
ذ هذا  ه تنف ل اليت توا ٕاعطاء التوجهيات الرضورية حلل املشالك والعراق

اهتا حبضور مم  لجنة اج مج، وتعقد هذه ا ان اجلهوية لتمنية الرب ل ثيل ا
ال القروي واملناطق اجلبلية   .ا

رئاسة  ال القروي واملناطق اجلبلية  ان اجلهوية لتمنية ا ل ريا، ا ٔ و
السادة والة اجلهات، واليت تضم يف عضوهتا رؤساء اجلهات واملنتخبني 
ع ٕاجناز وحتيني ىل ت ة  ات احلكوم لقطا  ورؤساء املصاحل الالممركزة 
ىل املستوى الرتايب ال القروي واملناطق اجلبلية  مج اجلهوي لتمنية ا   .الرب

ية وطنية، تضم يف عضوهتا ممثل  داث جلنة تق ، مت ٕا ٕاضافة ٕاىل ذ
ة  سيق ات الوزارية املسامهة والت انب ممثيل القطا لية ٕاىل  ا وزارة ا

ب  رشية واملك لتمنية ال لمبادرة الوطنية  ء واملاء الوطنية  لكهر الوطين 
ال القروي  ان اجلهوية لتمنية ا ل اهتا مع ا لرشب، واليت تعقد اج الصاحل 

ات  ال "واملناطق اجلبلية، حتضريا لعقد اج لجنة الوطنية لتمنية ا ا
ال "القروي واملناطق اجلبلية ان اجلهوية لتمنية ا ل بة ا ، وذ هبدف موا

اقشة امل  متويل وكذا ٕاعطاء القروي وم ا إالجناز وا شالك اليت يطر
  .التوجهيات الرضورية

داد دليل  ذ الربامج، مت ٕا ف س املساطر املتعلقة ب ٔس وخبصوص ت
مج يف شهر مارس  لرب ضيات الورقة املؤطرة  ذه ملق ف لمساطر اخلاصة ب

رب 2019 الل شهر دج ه  ي مت حتي   .2020، وا

  :زاتنيا، حصي إالجنا
ىل الشلك التايل قها    :ميكن تلخيص حصي إالجنازات اليت مت حتق

عية سنة  - ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر ذ انطالق  م
داد 2017 ال القروي  6، مت ٕا وية لتمنية ا خمططات معل سنوية 

مليار  41.36، بقمية ٕاجاملية تناهز 2022حىت لـ  2017واملناطق اجلبلية 
متويل، مت حتويل حوايل درمه عتبار لك مصادر ا ذا بعني  ٔ  ،33.5 

  مليار درمه مهنا؛
ىل مستوى خمططات العمل  - مج  سبة لوضعية تقدم الرب ل و

اية  2021، 2020، 2019، 2018، 2017 رب  15ٕاىل  ، فقد 2021دج
دات امللزتم هبا حوايل  ع سبة  30.97بلغت  من % 95.5مليار درمه ب

ٔداءات فقد بلغت ا ٔما ا  ، سبة  21.64ملبالغ احملو من % 70مليار درمه ب
دات امللزتم هبا   .ع

رات من ٕاجناز املشاريع التالية س ت    :وقد مك
  ٔهيل الطرق واملسا القروية يلومرت من  12.881بناء وصيانة : ت

ية؛ 116الطرق واملسا القروية وكذا بناء وتقوية  ٔة ف ش  م
  ف خيص قطاع التعلمي: 

ٓت التعلميية؛ 2176ٕاجناز   - ش  مرشوع بناء وتوسيع امل
ناء وسائل النقل العمويم املدريس؛ 539  -  معليات رشاء واق
ٔساسية املدرسية 165و  - ناء التجهزيات ا  .معلية اق
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  ة لمراكز  533ٕاجناز : ف خيص قطاع الص مرشوع بناء 
ة وواملستوصفات الصحية واملنازل ا معلية رشاء  764لوظيف

دات الطبية وجتهزي املراكز الصحية؛  سيارات إالسعاف والو
   لرشب) خيص(ف ملاء الصاحل   436فقد مت ٕاجناز : الزتويد 

لرشب و ملاء الصاحل  لزتويد  ظومة  لزتويد  16.853م مرشوع 
رب النافورات  تلط و رب الربط الفردي وا لرشب  ملاء الصاحل 

ىل ؤ  لرشب  ملاء الصاحل   813شغال متديد شباكت الزتود 
 يلومرت؛

  هربة : ف خيص الكهربة القروية  2007دوار و 627قد متت 
ء ذات  لطاقة الشمسية ومتديد شباكت الكهر اكنون مبنظومة 

ىل طول    .يلومرت 870الضغط املنخفض 

رمس خم قها  الل املنجزات اليت مت حتق ططات العمل وكام يتضح من 
اية  17لسنوات  ٔخرى تقدما  21ٕاىل  مج يعرف سنة بعد  ٔن هذا الرب

ث النتاجئ احملققة   .ملموسا من ح

ب  س لوضعية الصحية اليت تعرفها بالد  ر السلبية  ٓ ف خيص ا
ورو  احئة  شار  د"ان لوضعية "19-وف ٔنه نظرا  در إالشارة ٕاىل  ، ف
ا الطوارئ الصحية اليت تعرفها بال شار اجلاحئة ومع تطبيق  ب ان س د 

لغالف  ذ الربامج بعض التغريات املالية ف يتعلق  الصحية، عرف تنف
رمس سنوات  ططات العمل  سبة  2021-2020املايل املرصود  ل

رب صندوق التمنية  ل  ات التد ىل قطا ملساهامت الوزارات املرشفة 
ىل القروية واملناطق اجلبلي خنفاضات تتوزع  ة، واليت عرفت بعض 

  :الشلك التايل
   سبة رمس خمططات العمل % 67ب من جحم املسامهة املربجمة 

رات من 2020سنة  س لغ  ث اخنفض م مليار  3.48، ح
ٔويل املتوقع ٕاىل  ر ا  مليار درمه؛ 1.13درمه يف التقد

   سبة ث اخنف2021رمس خمطط العمل لسنة % 38ب ض ، ح
رات من  س لغ  ٔويل  3.47م ر ا مليار درمه يف التقد

 مليار درمه؛ 2.15املتوقع ٕاىل 
   سبة ل ، 2022رمس مرشوع خمطط معل سنة % 41و

رات من  س لغ  خفض م ث س مليار درمه يف  3.57ح
ٔويل املتوقع ٕاىل  ر ا   .مليار درمه 2.1التقد

خنفاضات املزيانية رمس خمططات  وقد بلغ مجموع  مج  لرب صصة  ا
ه  2022، 2021، 2020العمل لسنوات  مليار درمه، مما  5.4ما مجمو

ال القروي واملناطق اجلبلية ٕاىل  ان اجلهوية لتمنية ا ل اضطرت معه ا
رمس سنوات  ، وذ 2022، 2021، 2020تعديل خمططات العمل 

ٔولوية القصوى ىل املشاريع ذات ا صار    .الق

سبة لسنة  اليا دراسة خمططات العمل لسنة 2022ل ث يمت  ، ح
ال القروي واملناطق اجلبلية  2022 لجنة الوطنية لتمنية ا ات ا الل اج

رب  27ٕاىل  22اليت تنعقد من  الف مايل يقدر 2021دج ، واليت رصد لها 
ىل الشلك التايل 6.67بـ  ة بني الرشاكء    :مليار درمه، موز

  الس   مليار درمه؛ 3.6: اجلهويةا
  ات الوزارية منية العامل القروي واملناطق اجلبلية والقطا صندوق 

  مليار درمه؛ 2.1: املعنية
 رشية لتمنية ال   مليون درمه؛ 510: املبادرة الوطنية 
 ء واملاء الصاحل لرشب لكهر ب الوطين    .مليون درمه 460: املك

ٔهداف املسطرة يف إ  ىل بلوغ ا مج، مت وضع حرصا  ذ الرب طار تنف
واور املسهتدفة مبختلف  ات وا لجام ة وخرائط  لمعلومات اجلغراف نظام 

رمس سنوات  مي خمططات العمل   2018و 2017ات اململكة، وكذا تق
ات املعنية، قصد حتديد 2019و لجام شخيص جمايل  ، وذ بواسطة 

ات الرتابية مب  ت التباينات بني امجلا ي مستو ختلف اجلهات الرتابية، وا
ات املسهتدفة يف  لتايل تصنيف امجلا ت، و ٔولو ٔساسه مت حتديد ا ىل 

مج ل املعمتدة يف ٕاطار الرب ات التد ٔولوية حسب قطا ات ذات    .ف
ىل حوايل  ٔقل منوا  وتعمتد هذه املنظومة الرمقية السهتداف املناطق ا

الية و 20 اس الفوارق ا ل مؤرشا لق ات التد عية املتعلقة بقطا ج
لوسط القروي ويه  عية  ج الية و مج الفوارق ا ر املعمتدة يف ٕاطار 

  :اكلتايل
  سبة لقطاع الطرق ن : ل ىل مؤرش تعمتد هذه املنظومة 

سيني و نوية 5رئ ة . مؤرشات  س در ٔول يق يس ا املؤرش الرئ
وار ٕاىل الطرق املعب س مدى ولوج ساكنة ا دة، والثاين يق

اس  نوية لق د مؤرشات  ة وجودة هذه الطرق، كام يمت اع صالح
  جودة الطرق وسالمة وضعيهتا؛

  ىل : وخبصوص قطاع التعلمي عمتد هذه املنظومة  مؤرشات،  6ف
اس  3 بتدائية والثاين لق لمدارس  اس ولوج الساكنة  مهنا لق

ت والثالث لق  داد ت، ٕاضافة ولوج الساكنة لٕال اس ولوج الثانو
ىل  دها  اس جودة هذه املؤسسات  3ٕاىل اع مؤرشات لق

دادية والثانوية؛  بتدائية وإال
  ة ىل : ٔما ف خيص قطاع الص عمتد هذه املنظومة   4ف

لمؤسسات  اس الولوج اجلغرايف  ٔول لق مؤرشات، املؤرش ا
اس التغطية الصحي ٔولية، والثاين لق ن الصحية ا ٔما املؤرش ة، 

ات التحتية وجودة التجهزيات  اس جودة الب رين فهام لق ٔ ا
 الصحية؛

  لرشب ملاء الصاحل  لزتويد  ىل : ف يتعلق  عمتد هذه املنظومة  ف
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  :مؤرشات 5
   وات املاء الصاحل اس ربط املنظومة بق ٔول لق املؤرش ا

شبكة املاء الصاحل    لرشب؛لرشب بواسطة الربط الفردي 
  ة؛ ت العموم  املؤرش الثاين بواسطة النافورات والسقا
   لامء الصاحل ة ولوج الرس  اس در ٔما املؤرش الثالث فهو لق

اس  ن لق ىل مؤرش ٔيضا  لرشب، كام تعمتد هذه املنظومة 
اه  ت الناجتة عن سوء تدفق م ضطرا ة و الالت وظيف اخ

اس هذه  د لق ب، وا ب ٔ رب ا ىل الرشب  ت  ضطرا
لرشب، والثاين  شبكة املاء الصاحل  مستوى الربط الفردي 
ت  ىل مستوى النافورات والسقا ت  ضطرا اس  لق

ة   .العموم
  ء القروية ىل : ٔما ف يتعلق بقطاع الكهر عمتد هذه املنظومة  ف

اس جودة ولوج  ء والثانية لق شبكة الكهر اس الربط  مؤرشات لق
ي الساكنة خل ء، ٕاضافة ٕاىل املؤرش ا لكهر دمات شبكة الربط 

ب  س ت اليت ت ضطرا لشبة و ة  الالت الوظيف خ س  يق
ء   .يف انقطاع الكهر

ٔكرث من  دة رمقية تضم  شاء قا ٓخر، مت ٕا ىل صعيد  ٔلف دوار  33و
ىل مستوى  14و ن احلياة  ٔما ٔلف دوار فرعي ٕالجراء مسح شامل للك 

ث متت رمقنة ما يقارب خمتلف امجلا ملغرب، ح ٔلف  520ات احمللية 
ٔكرث من  ٔكرث من  22يلومرت من الطرق، ومت حتديد   2000ٔلف مدرسة و

د هذه املنظومة  دمات املرتبطة هبا، ومت اع ل ٕالضافة  مؤسسة حصية، 
ل  ٔ ال القروي واملناطق اجلبلية من  ان اجلهوية لتمنية ا ل من طرف ا

داد خم يت ٕا دها 2021و 2020ططات العمل اجلهوية لس ، كام يمت اع
داد مشاريع خمططات العمل لسنة  بة من طرف 2022ٕال ، وذ مبوا

راسات ية من طرف ماكتب ا دة تق لية ومسا ا   .وزارة ا
ت  ات اململكة مك ىل صعيد خمتلف  ٔجنزت  ٕان هذه املنظومة اليت 

ات املو  ٔفضل حلاج شلك  ليات من حتديد  اطنني مع حتسني وجتويد ا
لتايل  ال احملددة لها مسبقا، و ٓ لتوارخي وا ٔهداف املعلنة  ق ا لتحق
مج  ة املزمع ٕاجنازها يف ٕاطار هذا الرب رات العموم ل لالس ٔم ه ا التوج

ٔفق    .2023يف 
رمس خمططات العمل لسنوات  مج  ع تزنيل الرب الل ت  20ومن 

ٔثناء  21و داد خمطط العمل لسنة وكذا  ة العمل 2022ٕا ، تتضح جنا
ي يمت  ر املسهتدفة، ا واو ات وا ة وخرائط امجلا بنظام املعلومات اجلغراف
ات،  لجام ايل  شخيص ا مج، وذ بواسطة ال ده يف تزنيل الرب اع
شا، متاشيا  ٔكرث فقرا وهتم رات يف اجتاه املناطق ا س ه  حبيث يمت توج

مج مع ٔهداف هذا الرب ادئ و   .م
ال القروي  لجنة الوطنية لتمنية ا ٓخر، وتطبيقا لتوصيات ا ويف ٕاطار 

منية املناطق اجلبلية املنعقد بتارخي  ٔوراش 2020يوليوز  29و ، مت ٕاطالق ا
  :التالية
  اليا يف طور د  مج تو لرب ٔول  مي ا ٕاطالق دراسة حول التق

لجنة إالجناز، حبيث من املقرر ٔ  ع ا الل اج ن يمت عرض نتاجئها 
ل ٕان  ٔسبوع املق ال القروي واملناطق اجلبلية يف ا الوطنية لتمنية ا

 شاء هللا؛
  يل تضم يف عضوهتا ممثيل ا اص ا ف داث جلنة  ٕا

ة  ة، التعلمي، الص لفال ات الوزارية  لقطا شيات العامة  املف
شية العام سيق مع املف ة لٕالدارة الرتابية لوزارة والتجهزي، بت

ىل  مج  لرب يل  ا اص ا ف ام مبهمة  لية، قصد الق ا ا
ات  12املستوى املركزي و ىل صعيد  يل  اص دا مة اف

رمس خمططات  لمشاريع املنجزة واليت يف طور إالجناز  اململكة 
د هذه املهمة يف 2019- 2018-2017العمل لسنوات  ، وتو

هنائ  لها ا لجوء ٕاىل ٕارشاك خمتلف . يةمرا ويبقى الغرض من ا
ىل  ات الوزارية املعنية هو الوقوف  لقطا شيات العامة  املف
ها يف الوقت املناسب،  مج، قصد تدار الالت الرب ماكمن اخ
ع  الل انعقاد اج يل  ا اص ا ف مة  مت عرض نتاجئ  وس

ال القروي واملناطق  لجنة الوطنية لتمنية ا ل؛ا  اجلبلية املق
  ات ني تضم يف عضوهتام ممثيل القطا ني وطني داث جلني ٕا

ات اليت  لتفكري ودراسة املقرت لكف  مج،  لرب الوزارية املعنية 
لجنة الوطنية  س احلكومة عن طريق ا مت رفعها ٕاىل السيد رئ س
ال القروي حول استدامة املشاريع املنجزة يف ٕاطار هذا  لتمنية ا

ىل الشلك التايلالرب   :مج، ويه 
  سيري وصيانة مشاريع الطرق واملسا القروية؛ 
   دات ة، مبا فهيا الو صيانة وسيري جتهزيات قطاع الص

ناؤها  الصحية املتنق وسيارات إالسعاف، اليت مت اق
مج  .مبوارد هذا الرب

ٔمر بلجنة  ٔخرى، ويتعلق ا داث جلان  ىل ٕا كام مت االتفاق العزم 
مج،  لمشاريع املزمع ٕاجنازها يف هذا الرب ٔوعية العقارية  سوية ا اصة ب
ملشاريع املزمع ٕاجنازها يف ٕاطار هذا  راسات املتعلقة  ع ا اصة بت جلنة 
ىل  سيط مسطرة املصادقة  مج مع مطالبة قطاع التجهزي واملاء بت الرب

راسات من طر  ىل ا صار املصادقة  ق راسات، وذ  ت ا ر ف املد
اصة  ، جلنة  لوسائل الالزمة  رية  ٔ لتجهزي واملاء ومد هذه ا اجلهوية 
ات التعلميية والصحية ٕالجياد احللول لبعض  ٓت والب ش شغيل وتوظيف امل ب
رشية  رجمة املوارد املالية وال ٓت والتجهزيات اليت مت ٕاجنازها دون  ش امل

  .لتوظيفها
ع  بة وت لية يف ٕاطار ويف ٕاطار املوا ا مج، تقوم وزارة ا هذا الرب
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ذ توصيات  ع تنف ال القروي واملناطق اجلبلية بت لجنة الوطنية لتمنية ا ا
ان  ل الل مراس السادة والة اجلهات ورؤساء ا لجنة، وذ من  هذه ا
ذ التوصيات، وتتلخص هذه  ىل تنف ال القروي وحهثم  اجلهوية لتمنية ا

  : ييلالتوصيات ف
  رسيع وثرية ٕاجناز املشاريع اليت يه يف طور إالجناز؛ 
   ام إالجناز بني خمتلف طط توزيع  ىل ٕاجياد توازن  العمل 

فذي الربامج؛ ىل م ف الضغط  ىل صعيد اجلهة لتخف  الرشاكء 
  مج؛ لرب لنظام املعلومايت اخلاص  ىل حتيني املعطيات    العمل 
  راسات اخلاصة هبا، مع العمل رجمة املشاريع فور ا ىل ا لتوفر 

سبة   ؛%10تفادي جتاوز لكفهتا 
  ٔقل استفادة رات يف اجتاه املناطق ا س ه    .توج

عية  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر ع تزنيل  الل ت من 
ٔعامل لسنوات  اية  2017لوسط القروي ورمس خمططات ا ، 2021ٕاىل 

بة إ  ع 2022داد خمطط العمل لسنة وكذا موا ظومة ت ٔمهية م ، تتضح 
ت من املسامهة  ث مك مج، ح مج املعمتدة يف ٕاطار هذا الرب مي الرب وتق
عي، من  ج ايل و ىل الصعيد ا الالت  خ بري يف تصحيح  شلك 
لني اجلهويني من  شلك ميكن الفا لتقائية يف تزنيل املشاريع  الل ضامن 

ٔقل منوا، قصد معاجلة توج ة يف اجتاه املناطق ا رات العموم س ه 
الية  ل اجلهة نفسها، وتقليص الفوارق ا الية بني اجلهات ودا ت ا التفاو
لوسط القروي، هبدف متكني الساكنة القروية من الولوج ٕاىل  عية  ج و

مج، ذ الرب ىل تنف لتايل احلرص  ٔساسية، و متاشيا مع الرؤية  اخلدمات ا
ٔيده ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا و   .املولوية السام

لوسط القروي يبقى  عية  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر ٕان 
 ، ٔخرى،  خصوصيته وظروف تزني ة ا لربامج احلكوم مكيليا  جما  ر

ات الوزارية، ب رامج القطا ل فقط مكسامهة لسد النقص فهو ال حيل حمل 
ل اجلهة نفسها الالت اليت مت رصدها بني اجلهات ودا خ   .و

عية ال  ج الية و ٔخرى، فٕان رهان احلد من الفوارق ا ة  ومن 
ة لتدارك اخلصاص  رات العموم س ىل حتويل املزيد من  رص  يق

لرفع من قدرات  رات  س ىل حفسب، بل يتعني توظيف هذه  اجلهات 
صادية ق هتا  هتا وتنافس اذب رات وتقوية  س   .مستوى استقطاب 

لوسط القروي  عية  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر ٕان مدة 
داد خمطط العمل لسنة  قى سوى ٕا ث مل ي هتا، ح ىل هنا رشف 

ات اليت حققها هذ2023 ا ا يتعني التوقف عند الن ا ، حبول هللا، 
لرشب  ملاء الصاحل  الل اجناز مشاريع يف قطاع الزتويد  مج من  الرب
ة، وكذا بناء  ة التحتية لقطاعي التعلمي والص ٔهيل الب والكهربة القروية وت
وهتيئة وٕاصالح الطرق واملسا القروية، مما ميكن الساكنة القروية من 

ٔساسية، وتوفري الرشوط ا لالزمة لتعزز حتسني الولوج ٕاىل اخلدمات ا
ي  لمناطق القروية واجلبلية، اليشء ا صادية  ق وتنويع القدرات 
لتايل حتسني مؤرشات  لساكنة، و شية  سيؤدي ٕاىل حتسن الظروف املع

رشية يف هذه املناطق   .التمنية ال
ع  ظومة ت الل م سبة من  ٕان لك هذه إالجنازات وكذا اخلربة املك

رب تنف مج  مي الرب ال القروي وتق لتمنية يف ا لجنة الوطنية  ذ توصيات ا
ور  ات وا ة وخرائط امجلا ات اجلغراف واملناطق اجلبلية، وكذا نظام املعلوم
ات  ت حسب قطا ٔولو ٔساسه يمت حتديد ا ىل  ي  املسهتدفة، وا
ٔ تقوية وتطور القدرات والكفاءات  ل املعمتدة، ٕاضافة ٕاىل مس التد

رشية اليت  ره ال شلك رصيدا هاما، ميكن اس مج،  ذ الرب ىل تنف تعمل 
ال رامج مماث مستق   .يف تزنيل 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

ٔعطي اللكمة لفريق  ر،  ىل جواب السيد الوز ب  يف ٕاطار التعق
ٔحرار   .التجمع الوطين ل

شارةتفض   .يل السيدة املس

شار السيدة فاطمة احلساين   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔننا  ىل  ٔحرار،  مس فريق التجمع الوطين ل ٔن نؤكد،  ٔوال، بداية البد 
فقون مج وتفصيال مع ما ورد يف لكمتمك، السيد الو  ر احملرتم، م ز

ٔي خشص،  كر   ش ي لو ما ميك ور د مج ا ل يف هاذ الرب فالتد
ٔن هناك ٕاجامع،  ٔننا نعرف اليوم ب ا،  لنظر ٕاىل اخلدمات اجللي اليت قد
ائقا  عية شلكت  ج الية و ٔن هاذ الفوارق ا ىل  ر،  السيد الوز

ه مسارات التمنية اليت هن زال يف و ا وما  ق اية اليوم، حق جهتا بالد ٕاىل 
اطق استفادت من حقها يف التمنية  ة بني م ب الفوارق الصار س وذ 

زال تعاين، ٔخرى ال  ٔساسية، و ات التحتية واخلدمات ا والس يف  والب
ة ة طن ٔحتدث عن  ه اخلصوص، وهنا  ىل و – العامل القروي واجلبيل 

ت، احلسمية، وال س يف غياب - تطوان سط الرضور ٔ ىل اخلصوص 
ٔخرى، من  عية ا ج ء واخلدمات  ىل رٔسها الطرق واملاء والكهر و

ٔساسية ريها من اخلدمات ا   .حصة وتعلمي و
ٔسباب يف هذا  لتفصيل يف ا ا  س اكف ر، الوقت ل لطبع، السيد الوز

ٔن هته الفوارق اكنت نتاج منوذج   ٔن نقول  منوي املوضوع، بقدر ما ميكن 
د لهذا  فاوتتني، مما جعل بوضع  رسعتني م سري  قدمي، جعل املغرب 
ق العدا  ىل حتق ٔساسا  ركز  منوي  منوذج  دا  منوذج القدمي واس ا
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اكمل املغرب عية  ج الية و   .ا
ٔمام هذه الفوارق  ٔيدي  وف ا لطبع املغرب يف البداية مل يقف مك

الل عقد الية، ومعل  الت ا ة من التد ين مجمو ىل ت ن من الزمن 
مج  ر مج الطرق القروية،  ر ل  نت عن قصورها، م ٔ ة اليت  العالج

ء، وكذ  رشية"تعممي املاء والكهر لتمنية ال ٔطلقها " املبادرة الوطنية  اليت 
ٔيضا 2005صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه سنة  ، واليت تندرج 

عية، واليت وصلت يف ٕاطار هذا ال  ج الية و سياق حملاربة الفوارق ا
لهتا الثالثة    .2023-2019اليا ٕاىل مر

ىل هته  ٔو القضاء  ستطع املغرب احلد  ورمغ لك هذه اجلهود مل 
الية  مج تقليص الفوارق ا ر و ٕاىل ٕاطالق  ذا  الية، مما  الفوارق ا

عية يف الوسط القروي، تنف ج ث و ة، ح ة السام لتوجهيات امللك ذا 
مج سنة  اية 2017انطلق هذا الرب سمتر ٕاىل  يل 2023، وس ، وا

سهتدف  سمة ويحمل  12ك ل  20.800مليون   125مرشوع دا
الف مايل يصل ٕاىل  ة، ورصد     .مليار درمه 55جام

ات الرتابية الهشة وتقليص  سهتدف امجلا ٔقول  مج كام  ٕاذن هذا الرب
اه ا ء وم لكهر ، الربط  الل جماالت فك العز الية فهيا من  لفوارق ا

ة لفائدة  ات التحتية لقطاع التعلمي والص ٔهيل الب ادة ت  -قلنا  –الرشب وٕا
ات الهشة   .هذه امجلا

ىل  ٔن نقول حنن ذ وشهد  ٔلكه، كام ميكن  مج  ٔعطى هذا الرب وقد 
راب  رابية ومكدرن  ات  جام ٔهيل ذ  ادة ت ث مت بناء وٕا ورمبا - يني، ح
اءت يف لكمتمك  ٔرقام قد  ٔزيد من  -هذه ا ٔهيل  ادة ت  10.000مت بناء وٕا

ٔزيد من  ة والقروية، و ادة ٕاجناز  2200لكم من املسا الطرق معلية بناء وٕا
ة ورشاء  ة التحتية لقطاع الص ٔهيل الب ة التحتية يف قطاع التعلمي وت الب

نق وجتهزي املراكز الصحية واملستوصفات سيارات ٕاس دات م عاف وو
ظومات املاء الصاحل  بري من م دد  انب ٕاجناز  لعامل القروي، ٕاىل 
لرشب، مع استفادة ساكنة العامل القروي من معليات ربط فردي وجامعي 

ء لرشب، ٕاضافة ٕاىل قطاع الكهر   .شبكة املاء الصاحل 
نا ٕاال ننوه،  ٔن وثرية وهنا ال ميك هود، وحنن واعون ب كام قلت، هبذا ا

مك ستضافرون  ٔ ٔكدون ب ٕاجنازه عرفت بطئا حبمك ظروف اجلاحئة، وحنن م
رسيع  صاصه، ل رة اخ لني، لك يف دا لني املتد ودمك مبعية خمتلف الفا
مج تقليص  ر اة من  ٔهداف املتو ق ا وثرية ٕاجناز املشاريع املربجمة لتحق

ة ٕاىل حتسني مؤرشات التمنية الفوارق ا عية، والرام ج الية و
رشية يف هته املناطق املعنية عية وال   .ج

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔكرث من  االت القروية يف املغرب  دوار ومركز قروي  33تضم ا

ٔن استفادت، كام )دوار ومركز قروي 33.000: املقصود( ، وقد سبق لها 
ٔن قلت، من س  زال تعرف فوارق سبق  اصة، لكهنا ال  ة  ياسات معوم

ي تعرف ضعفا ف يتعلق بتوفري  دا يف مستوى التمنية، فه مة  جمالية 
رامة املغاربة  ل ضامن  ٔ ة، من  رات العموم س املرافق واخلدمات و

ساء صادية شام ومستدامة لصاحل الشباب وال ة اق   .وٕاطالق دينام
ٔدا ل ويف ٕاطار حتسني  ٔ االت، ومن  ر العمويم يف هذا ا س ء 

سامه  رابية،  د مقاربة  شارية واع شطة املندجمة وال ٔ الت ا شجيع تد
االت  ة يف هذه ا ر السياسات العموم الصة تد فهيا كفاءات مغربية 
متكن  ىل قلهتا، حىت  لرثوات  ىل التوزيع العادل  ركز  حبمكة ودراية، 

شه اليويماملواطن م ىل مع ر هذه السياسات  ٓ   .ن إالحساس ب
دة يه إالطار  منية املراكز القروية الصا ٔن  ىل  ، فٕاننا نؤكد  ف

منية املناطق القروية رسيع وثرية  ل جلعلها قاطرة ل ٔم   .ا
مثن املقاربة  ٔحرار  ىل هذا النحو، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل و

ٔننا ندع ٔن هناك فرق بني الزمن إالداري املعمتدة، ٕاال  و ٕاىل تعززها، 
لعامل  الية املطالب التمنوية  ٓخر هنا استع ٔو مبعىن  والزمن التمنوي، 
ة  دمات التعلمي والص ء و لامء والكهر ة  ا القروي من فك العز و
ستوجب مزيدا من إالرساع يف تقليص  وبطء املساطر إالدارية، مما 

الالت والتفا ف ومواص خ ٔر الية بني املدن وا عية وا ج ت  و
اليا املدن الكربى واملدن  ي تتحم  ف عبء الهجرة القروية ا ختف
الل  ش الساكنة القروية من  ٔفضل وحتسني ظروف  املتوسطة بوثرية 
دمات القرب وتقوية املهارات والتكون  ىل مستوى  ات  تلبية احلاج

  .املهين

ر احملرتم،السيد الو    ز
ة  وار يف ٕاطار امجلا منية ا دة  ٔن التمنية احمللية تنطلق من قا ال شك 
ة الرتابية ٕاال يف  مجلا ة  ق ٕالقلمي واجلهة، ولن تقوم قامئة لتمنية حق الرتابية 
لون  ىن وحيتضن مشاريعها فا ق رشوط ذاتية وموضوعية، يت ٕاطار حتق

ارشون ويف م ري م ارشون و سهر حمليون م ث  قدمهتم املنتخبون، ح
سيق حممك يف تنامغ مع السلطات  لق ذ اخليط الناظم لت ىل  وزارمك 
تلف  ة  ىل املصاحل اخلارج احمللية واملسؤولني إالداريني واملرشفني 
حهم دستور  ن م لني احملليني، من السياسيني ا الوزارات، وكذا الفا

ٔطري املواط  2011 ٔساسيا يف ت لني دورا  نات واملواطنني وخمتلف الفا
سعون لتحسني ظروف معل وسكن  ن  ٔعامل، ا ال ا النقابيني ور
ل يف خمتلف  سيج امجلعوي الفا ٔجراء والطبقة العام وال شة ا ومع
متع يف  اتقهم لتعبئة ا ىل  ملسؤولية امللقاة  واور، هؤالء مه الواعون  ا

  .ت جممتعية وجماليةدة قضا مرتبطة بعدة ٕاشاكليا
لية املتعلقة مبؤرش  ا ح وزارة ا ىل الرفع من م ٔكرث  ا، وجب العمل 
ة وٕادارة النفقات واملوارد  ع ملؤرشات احلاكمة والشفاف ٔداء املت ة ا جنا
لق حوافز  لمواطنني، هبدف  رشية وجودة اخلدمات املقدمة  املالية وال

س ة لتعزز القدرات  لبالد وتعزز اخنراط مالية ٕاضاف ات  لجام رية 
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ذ، ٕاضافة ٕاىل تعزز  لية يف التنف ة والفا ا ة الرتابية يف معل تطبعه الن امجلا
لق  ات اليت تؤدي دورا رائدا يف توفري اخلدمات العامة و مستوى امجلا

  .جو من الثقة يف العالقة بني إالدارة واملواطن

ر احملرتم،   السيد الوز
..  

  :س اجللسةالسيد رئ 
شارة لسيدة املس   .شكرا 

ٔصا واملعارصة ب لفريق ا   .اللكمة دامئا يف ٕاطار التعق
شار   .تفضل السيد املس

ٓيت احصا شار السيد حلسن    :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔوراش واملشاريع املهيلكة اليت جتعل من  ة من ا اخنرط املغرب يف مجمو
 ٔ اية ا ٔمرا يف  ار التمنية  ة من املشاريع خ ولوية، فقد مت ٕاطالق مجمو

عي، الس  ج ساين و اصة ذات البعد إال لتمنية املستدامة، و الكربى 
ريم ٕاىل وضع  ٔوراش،  عها من  رشية وما است لتمنية ال املبادرة الوطنية 
لمنوذج التمنوي  ىل التفعيل التدرجيي  ين  رؤية اسرتاتيجية ومشولية تن

رب ايل  اجلديد،  ديد من الربامج واملشاريع التمنوية ذات البعد ا ل ٕاطالقه 
عية  ج ٔوراش امحلاية  اصة ف يتعلق ب صادي،  يئ والسوسيو اق والب
لقرب واحلد من الفوارق  ٔساسية  ات ا ات الهشة وتوفري الب اية الف ور

رشية ليات التضامن والتمنية ال الية ورسيخ  عية وا   .ج
عية هو ج الية و مج حمو الفوارق ا اية الرب ٔن    :ومن املؤكد 

رب  - تقليص العجز التمنوي يف العامل القروي وتقليص الفوارق التمنوية 
ٔساسية عية ا ج ة، : فك العز وتوفري اخلدمات  التعلمي، الص

ق نتاجئ نعترب  مج استطاع حتق ر ء، وهو  ها املاء الرشوب، والكهر
ة  ري اكف د ما  د ٕاجيابية، لكن تبقى ٕاىل  يف فريق الصا واملعارصة 

ت من ٕاطالق مشاريع لفك العز عن العامل القروي؛ ٔهنا مك   رمغ 
لوسط القروي يف جمال التعلمي؛ - متيزي إالجيايب  ٔ ا د   تفعيل م
ة؛ - ىل مستوى الص الية  الالت ا خ   تصحيح 
ء  - لكهر   يف العامل القروي؛ضامن الولوج 
لامء الرشوب يف العامل القروي؛ -   تعممي الولوج 
ت - ٔنرتن ة وا   .حتسني تغطية املناطق القروية بواسطة الشباكت الهاتف

ر احملرتم،   السيد الوز
يض ضامن التاكمل والتناسق  خيار دستوري يق ٕان توطيد اجلهوية 

الس الرتابية، مما جيعلن ا نطالبمك برضورة استكامل بني خمتلف املناطق وا
عية  ج صادية و ق لتمنية  عتباره قاطرة  تزنيل ورسيع هذا الورش، 

لية من رضورة ا الية، مبا يتطلب ذ من وزارة ا ق العدا ا   :وحتق

ايل؛ - ز ا   مواص استكامل الرتسانة القانونية وتعزز معاجلة ال
ات ا -   ملربمة؛وتزنيل خمتلف االتفاق
؛ - رشية املؤه ىل تعبئة املوارد املالية وال   والعمل 
ٔو الربامج التمنوية؛ - ططات  بة ا ىل حسن موا   والعمل 
لوسطني احلرضي والقروي؛ - الية    وتقليص الفوارق ا
ات اليت تعاين من الفقر  - ىل الوسط القروي والف وفك العز 

ء، امل: والهشاشة ، الكهر لرشب؛املسا   اء الصاحل 
مج احلكويم الهادف ٕاىل تعزز  - خنراط يف تزنيل الرب رضورة 

رامج دمع ومتويل املقاوالت؛   اخنراط الشباب القروي يف 
ٔقل  - مثرن اخلواص يف اجلهات ا لمس ة  وٕاقرار حتفزيات مالية ورضي

خلصوص؛   منوا ويف العامل القروي 
دات  رضورة تعزز التكون والتكون - لو ٔطر العام  املسمتر ل

شارن اجلهويني واحملليني   .الرتابية واملس

ىل  ٔولية يف توزيع موارد الرضيبة  ، ٕاكعطاء ا د معايري بدي نقرتح اع
لتغلب  ة التحتية،  ث الب ٔقل جتهزيا من ح ات ا ىل امجلا القمية املضافة 

عي، وندعومك ٕاىل ج ايل و الل ا خ ديدة ىل  ٔشاكل   التفكري يف 
ت  ت وفق مستو ت احمللية، مبا يضمن تنويع اجلبا تكرة من اجلبا وم

عية ج   .التحصيل مبا حيقق العدا 

ر احملرتم،   السيد الوز
منوذج  ٔن تفعيل ا شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب نعترب يف فريق ا

ٔن ينطلق من امليثاق الوطين  غي  ح التمنوي ي ي ي ل التمنية، ا ٔ من 
تكرة  ٔمناط م رب  ليات الالمتركز واحلاكمة الرتابية  الفرصة لتعزز وٕاغناء 
ٔساليب فا يف حقل التمنية اجلهوية واحمللية، مبا ميكن املغرب من  ة  وصيا
ه الربامج التمنوية، ويف مقدمهتا  ادة توج سبات التمنية احملققة وٕا حتصني مك

مج حمو ال عيةر ج الية و   .فوارق ا
داد  ر، ٕاىل رضورة ٕا ومن هذا املنرب، ندعومك، السيد الوز
ىل  سهتدف  عية،  ج الية و اسبة لتقليص الفوارق ا ٕاسرتاتيجيات م
لف  د  ٔ ٔي  رك  دم  ات الهشة، هبدف  ه اخلصوص الفقراء والف و

  .الرب التمنوي

ر احملرتم،   السيد الوز
هودا ىل رمغ ا ن  ت اليت تبذلها وزارمك يف هذا إالطار، مشكور

ال،  ٔعطيمك م ، يبقى املشلك املطروح هو مشلك الفقر والهشاشة، و ذ
ر ث : السيد الوز ي هو عبارة عن ٕاقلمي شبه معزول، ح ٔزيالل ا ٕاقلمي 

ئية جبانب  ٔمعدة الكهر قدمة، ٕاذ جند ا ات م ه عتبة الفقر ٕاىل در تصل ف
ازهلم املنازل، ل ستطيعون ربط م كن ال حول وال قوة لهؤالء الساكنة، ال 

ىل الفقر املدقع ىل يشء فهو يدل  ئية، وهذا ٕان دل    .لشبكة الكهر
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ر،   السيد الوز
ٔزيالل  ٔن ٕاقلمي  ة جند ب ٔنه ٕاذا نظر ٕاىل اخلريطة الطبوغراف ال يعقل 

ٔو  لولوج ٕاىل ورزازات  و ٕاقلمي ورزازات، لكن   8العكس يتطلب حيده ج
لمنطقة لفك  م  ر، ختصيص دمع  مك، السيد الوز ات، لهذا نلمتس م سا
ٔقالمي  ربط إالقلمي  ة  ح حماور طرق لك، وذ بف العز عن إالقلمي 
لتايل تطور  ملنطقة، و صادي  لق رواج اق ٔىت لنا  اورة، حىت يت ا

ى الساكنة ل الفردي    .ا
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ب، اللكمة    .دامئا يف ٕاطار التعق

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ىل  شكرمك  لمك القمي، وٕاننا ٕاذ  اسمتعنا كفريق استقاليل ٕاىل تد

ذ ما املعطيات اليت زودمتو هبا، واليت ىل تنف ري  نت عن حرصمك الك ٔ  
ٔعطى  ي  اء يف خطاب العرش جلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، وا

ذ  ٔنمت جتهتدون ومعمك السادة الوالة والعامل يف 2015انطالقة فعلية م ، و
ٔقالمي   .خمتلف اجلهات وا

ٔنه مج ٔوال،  ي،  مج الفريد ا ري مسبوق، هذا الرب مج  ر ع نعم، 
عية  ج الية و مج حمو الفوارق ا ٔن الرب لني يف الوزارات  خمتلف املتد

ة ه خمتلف الوزارات، هذا من  ل ف   .تتد
ات  ات وجام ل الرتايب، من  لفا مج محل املسؤولية  نيا، هذا الرب

زي الوجود ه ٕاىل  مج وٕاخرا   .لهنوض هبذا الرب
هودات  ٔو يه فكرة صائبة، ننوه  ل  اليا من طرف  اليت تبذل 

اصة  ٔمل،  لق بصيص من ا مج و ذ هذا الرب لك العامل والوالة يف تنف
ال  ٔن نقوي ارتباطهم  ا  ي يطلب م ى شبابنا اليوم، التواق وا
، احلياة الرضورية،  القروي، ليك نوفر هلم بطبيعة احلال ظروف احلياة امجلي

ىل ما اكن رضور الرتباط  ال نطلب الكامليات بقدر ما ٔصبحنا نلح 
ٔرضه وبقريته   .الشاب ب

ىل العناية  ر، اعمتدت بالد  هذه القرى اكنت سابقا، السيد الوز
ار البيضاء ار البيضاء -مبحور ا ٔو ا ة  ط -طن ة،  -الر يطرة ٕاىل طن الق
ل اجلهات ٔغفلنا    .و

ر احملرتم، تع واور، السيد الوز اين الهشاشة الفعلية، ال اليوم، بعض ا
انب  لحياة، ال  ت املفروضة  ث املكو ة التحتية وال من ح ث الب من ح
ش عن قرب  ٔ رة واملاء، و ل إال انب التعلمي، ال اجلانب د ة، ال  الص
هودات اليت تبذلها السلطة إالقلميية ملا وصلنا ما  ت، لوال ا و يف ٕاقلمي 

  .نصل ٕاليه
رامج ال املشاريع الكربى وال املشاريع الصغرى واليت امحلد  هنا ك 

رية  لعناية الك ر احملرتم، ال زلنا نطالب  لهيا وزارمك، السيد الوز رشف 
ديتمك  مك و كفاء ر احملرتم،  ٔنمت، السيد الوز رون  واور اليت  لبعض ا

سري مبغربنا وفق ال  رية، حىت  ستحق فعال العناية الك ٔهنا  تطلع رون 
دية ٕاذا  برية و سري خبطوات  ٔن  نا  ، وال ميك ري والرائد جلال امل الك
هنوض جبميع  ا ا لنا اليوم الزالت تتطلب م ٔر دة، ف ل وا ر سري  كنا 

واور اليت تعاين من ق املواصالت   .ا
رو املشاريع التمنوية  رو التمنية وند ش ند ة، ال معىن  املسا الطرق

ء، فلكها دون مسا هر ة، دون  مك من .. طرق ىل كفاء نعول كثريا 
لو،  ٔن املغزى د مج،  ىل احلمكة اليت يترصف هبا هذا الرب ة، و
صادية، يه العناية  ق الية و مج حمو الفوارق ا ل الرب رية د الفلسفة الك

شوهبا من ضعف يف ال  شوهبا ما  ر املهمشة واليت  واو ن و ةٔما   ..ب

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم ليك السيد الرئ   .تبارك هللا 
لفريق احلريك   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ل يف الفريق احلريك  س ال معه  مك، وتفا ىل جوا   :ما ييلشكرمك 

الية  مج تقليص الفوارق ا ر اليا النتاجئ احملققة يف ٕاطار  مثن  ٔوال، 
ي رصدت  مزيانية ٕاجاملية هائ قدرها  عية، وا ج مليار درمه،  50و

لشبكة  اسهتدفت ٕاجناز مشاريع فك العز عن العامل القروي والربط 
لرشب و  ملاء الصاحل  زويد الساكنة  ة و ء وحتسني الطرق تعممي الكهر

  .عرض اخلدمات الصحية والتعلميية
مج تقليص الفوارق  ر ٔمهية  ر احملرتم، استحضارا  نيا، السيد الوز
ني من هنايته،  ىل بعد سن عية يف العامل القروي، وحنن  ج الية و ا

الالته، بغية تطوره وضامن استدام مي لنتاجئه ولهفواته واخ ه البد من تق
ٔن بعض املشاريع املربجمة يف ٕاطار الربامج 2023ملر ما بعد  ، خصوصا و

اهتا  اج عتبار  ذ بعني  ٔ اليت تليب مطالب الساكنة بدقة، ومل ت
هتا ٔولو   .و

رمس  دات احملو  ع ٔن  ٔيضا  ل  س ر احملرتم،  لثا، السيد الوز
اية السنة اجلارية ا 2017خمططات معل سنوات  مج ٕاىل  ملتعلقة برب

عية بلغت  ج الية و ٔصل  27تقليص الفوارق ا  50مليار درمه من 
مج، مما يؤكد متاطل بعض الرشاكء  لرب مليار درمه مكزيانية ٕاجاملية خمصصة 
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ات، يف  لتايل تبقى النتاجئ احملققة بعيدة عن الطمو لزتاماهتم، و يف الوفاء 
اطق ج  ات قروية وم د جام ملاء الصاحل ظل توا لية مل يمت بعد ربطها 

ة هبا دون  ء، وتبقى اخلدمات الصحية والتعلميية والطرق لرشب والكهر
  .املستوى املطلوب

مج  ر احملرتم، استحضارا اللزتامات الواردة يف الرب رابعا، السيد الوز
ٔحزاب املمث يف احلكومة واملتعل مج ا ر قة احلكويم ولوعود املتضمنة يف 

لزتامات املتعلقة بتقليص  عية، خصوصا  ج الية و بتقليص الفوارق ا
ٔقل من  عية ٕاىل  ج الية و حسب  %46.4عوض % 39الفوارق ا

ين"مؤرش  ٔت مبشاريع (Gini)" ج ٔن احلكومة مل ت ل الفريق احلريك  س  ،
  ..وٕاجراءات

س اجللسة   :السيد رئ
س احملرتم  .شكرا السيد الرئ

شرتايكدامئ لفريق  ب اللكمة    .ا يف ٕاطار التعق

ٔيذي شار السيديوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ل حمو الفوارق  مج د مي الرب سمتع ملا قدممتوه يف ٕاطار تق وحنن 
ه بالد يف هذا  زتاز مبا حقق ٔن نعرب كفريق اشرتايك عن ا الية، البد و ا

اجئ هذا إالطار، لكن البد  ة من املالحظات املرتبطة ب رة مجمو من ٕا
ل  ة د يل مازال تعاين مهنا مجمو الية ا ٔساسا يف الفوارق ا املرشوع الضخم 

  .املناطق يف بالد
ديد ٕاذا  ل  مج هناك فوارق من ج مي لهذا الرب اليوم، يف ٕاطار التق

ة قروية معينة هناك تفاو  ل جام ٔنه دا دثو  ت يف استفادة بغينا نت
ة  س جام ٔ رئ يف كنعرفو ميل كنكون  ٔنه  واور من هذه املشاريع،  ا
يل  ر يدي ور وي كند وعضو جملس ٕاقلميي ورمبا حىت عضو جملس 
ل الطريق  ادي ند واري، وٕاذا  ة جنيهبا  لجام ش املشاريع املسهتدفة 

ست  لزفت، خفص ا (piste)لب لها  د معايري ادي نويل خصين ند ع
ل ساكن البوادي  ل املغاربة ود ستفادة د موضوعية لضامن دمقرطة 

  .ىل قدم املساواة من هاذ الربامج
دد  ن  ٔنه اك ل هاذ الربامج يطرح سؤال اجلدوى،  مي د ٔيضا، التق
ات  ل القطا ل د ظر التد ل املشاريع مت ٕاجنازها يف العامل القروي كت د

ة املع  ل احلكوم ن دور د ٔطر طبية، اك ن مستوصفات ما فهياش  نية، اك
  .الوالدة مازال مسدودة

م لفائدة  ة ا ل تصف ن مركز د ر، اك ل املثال، السيد الوز ىل س
ة  رد"مرىض القصور اللكوي يف جام ين جمهز " ب  ٕاقلمي شفشاون م

دجمة  لتايل البد من مقاربة م ٔطر الطبية، و سىن ا ي د  ينخرطو فهيا وا
ه وزارة  خرطة ف يل م ة بنفس إاليقاع وبنفس القوة ا ات احلكوم القطا

لية وإالدارة الرتابية ا   .ا
ت من  ة اجلاحئة، طبعا اجلاحئة مك ا يف بالد مكوا ، اليوم اح كذ
ٔطر العهد اجلديد  يل  لسلطة مكفهوم ا ة وحتصيل املفهوم اجلديد  ادة صيا ٕا

ال امل ادة  ادهتم بق حكومة ومكنتخبني ٕاىل ٕا ني اليوم  يل حمتا ، وا
لصلب النقاش ويؤطر الرشاكت املفرتضة ما بني إالدارة الرتابية وما بني 

  .املنتخبني
ل جتويد  ٔ ل من  د يف املستق كون مف يل ميكن  املستوى الثالث ا

عتبار لقمي التطوع  ادة  متع املدين وٕا مج هو ٕارشاك ا   .يف بالدهاذ الرب
ادة  لتطوع، خص ٕا دة  ر، بناو طريق الو املغاربة، السيد الوز
يجي  يل  رجمة املشاريع ا ٔوسع يف  لمجمتع املدين وضامن اخنراط  عتبار 
ل خمتلف املشاريع املنجزة  ع واحلاكمة د ل الت مج والضامن د هبا هاذ الرب

ال   .من 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتمشكرا ال    .سيد املس

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 
شار   .تفضل السيد املس

يين ح شار السيد دمحم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لسة  ٔول  ٔن هذه  ث  لية، وح ا ر ا مثن جواب السيد وز و 
سائل فهيا السيد الوز الل هذه الوالية  لسنا املوقر  ة  ي معوم ر، فه

داد  ي مزي ٕا ايئ ا ست اح  لن ديد التنويه  سبة لنا فرصة لت ل
دة ت اليت مرت يف ظروف ج ا لية لالنت ا   .وتنظمي وزارة ا

الية  ة الفوارق ا ال امل حفظه هللا من موا لقد وضع 
ة ٕاىل وضع منوذج  د املقاصد الكربى من وراء دعوته السام ٔ عية  ج و

ٔكتور من الل خطابه السايم يف  ديد، وذ  تاح  2017وي  مبناسبة اف
زيا وافرا مضن التقرر العام  ل هذا املوضوع  رشيعية،  فقد  السنة ال

مج احلكويم رمجه الرب ي  ٔمر ذاته ا منوذج التمنوي، وهو ا   .لجنة ا
ي قامت ب ري ا لعمل الك زتاز  ىل ا يد  ٔ و يتعني ٕاذن الت ه ا

لتمنية  ىل العرش، ف يتعلق  ال امل  ذ اعتالء  املغربية، س م
ات الهشة من  تلف الف اللته  ٔواله  ي  م ا ه ٔبعادها و لك  رشية  ال
لقاهتا املرشوع  ٓخر  عية، واليت اكن  ج الية و ة الفوارق ا ل موا ٔ

ع  ج تاملليك الضخم بتعممي امحلاية  هنا التذكري .. ية، غنيا عن البيا
ه تقارر العديد من  ي عرف عية يف بالد وا ج الية و لفوارق ا
عي  ج صادي و ق لس  ستورية، يف مقدمهتا تقارر ا املؤسسات ا
ىل هذه احلكومة لتدارك اخلصاص  برية معقودة  ٓمال  يئ،  فٕان  والب

ىل احلكومة ومعاجلة الفرص الضائع رية،  ٔ الل العرشية ا ٔهدرهتا  ة اليت 
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شلك التقليص من  اوب مع مطالب الشعب املغريب، اليت  وإالصغاء والت
د مداخ املركزية ٔ عية  ج الية و   .الفوارق ا

كون  ٔبعد ما  عية يه  ج الية و ٕان معلية التقليص من الفوارق ا
شلك ات  من القضا القطاعية، بل  ا هيم العديد من القطا ٔفق ا  موضو

ٔن إالنصاف يفرض التنويه  ري  ذها،  إالسرتاتيجية والربامج اجلاري تنف
هتا لية جبميع مكو ا ي تبذ وزارة ا   .ور املركزي ا

لية ا ر ا ريا، نلمتس من السيد وز ا نطلبو العكس، بدل من .. ٔ اح
ية حرضية كون ٕاقلمي طان طان ب ش ٔن  ال القروي  لم رجع  ، بغيناها 

ٔحسن مهنا جمال قروي قة  ٔن احلق ستفادة،    .ستافد من هاذ 
لية ا ر ا   .وشكرا السيد وز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة لفريق 

شار السيد دمحم رىض امحليين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل جمهودات الوزارة من ش مك و ىل جوا ر احملرتم،  كرمك، السيد الوز
ذ سنة  ه بالد م ي اخنرطت ف ري، ا ل ٕاجناح هذا الورش الك ٔ2017.  

الن املليك عن مرشوع  ذ إال حتاد العام ملقاوالت املغرب م رب  لقد 
كون هذا الورش إالسرتاتيجي مي  اعته التامة  ثل اجلهوية املتقدمة عن ق

ٔب  ، ود و ايل ومؤسسات ا ديث اجلهاز ا الوسي املثىل واحلمتية لت
ٔسس قوية، هتدف ٕاىل عوة ٕاىل ٕارساء    :ىل ا

ر؛ - س شجيع  ل  ٔ هتا من  اذب لجهات و   منية القدرة التنافسية 
  تعزز التقائية إالسرتاتيجيات الوطنية وتوطيهنا اجلهوي؛ -
لق -   .طاع اخلاص يف وضع خطط التمنية اجلهويةاملشاركة الفعا 

ت  ٔولو كون خمططات التمنية وحتديد ا ٔن  غي  ويف هذا إالطار، ي
ىل الوسائل الالزمة  ٔن تتوفر  القطاعية من مسؤولية اجلهات اليت يتعني 

منوذج التمنوي اجلديد منيهتا، وفقا لتوصيات تقرر ا ق    .لتحق
ني العام وا لية فعا فالرشاكة بني القطا شلك  ل املثال  ىل س خلاص 

متزي هبا  ة والتنافسية اليت  ا ستفادة من اخلربة والن صاد و ق متويل 
اء يف خطاب العرش لسنة    .2017القطاع اخلاص، كام 

رشاكة مع  سويق الرتايب  ل د ٕاسرتاتيجية  غي اع ، ي ٕاضافة ٕاىل ذ
ىل ت ٔساسا  لني املعنيني، تقوم  مثني الفا ة و وفري املعلومات اخلاصة لك 

ان اجلهوية ملناخ  ل ادة تفعيل ا رية وٕا س املؤهالت اجلهوية والفرص 
ٔعامل   .ا

منية املناطق الصناعية يف لك اجلهات، ٕاذ يتعني  ٔيضا  ومن الرضوري 
رية،  س اهتا  اج اء عقاري اكيف يتالءم مع  لجهات و و  ح ا ٔن ت

ة سهيل الولوج ٕاىل  ومن  الل  ر إالنتا من  س شجيع  ٔخرى 

ريها ٔ ٔرايض واملناطق الصناعية، مع ٕاماكنية ت   .ا
رسيع ورش مراجعة قانون رمق  ، يتعني  املتعلق  47.06ٕاضافة ٕاىل ذ

ات املناظرة الوطنية  ت احمللية، هبدف جتميعها وتفعيلها ورفق خمر جلبا
ت لسنة    .2019لجبا

ر احملرتم،ا   لسيد الوز
ر مهنا ة من التدابري، نذ حتاد العام ملقاوالت املغرب مجمو   :نقرتح يف 

د نص تنظميي لنقل  - صاصات اجلهات واع نقل وتعزز اخ
مي مؤهالت لك اجلهات؛ ٔساس نظام تق ىل  صاصات    خ

ات  - تفعيل الرشاكة بني القطاع العام واخلاص، الس يف القطا
ٔس   .اسية من تعلمي وحصةا

حتاد العام ملقاوالت املغرب جندد اخنراطنا التام  ويف اخلتام، فٕاننا يف 
عية،  ج الية و ىل حمو الفوارق ا قدمة فا قادرة  وية م يف ٕارساء 

ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا   .حتت الق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارشكر    .ا السيد املس

لشغل حتاد املغريب  ٓن لفريق    .اللكمة ا

ن سليك شار السيد نور ا   :املس
ر،   السيد الوز

عية يف  دا جمالية واج ار  ه لك اف ل ف س ي  يف الوقت ا
ل  س ح،  ىل مستوى ستفادة من معلية التلق ة  ٔسف معا مع اكمل ا
ىل الية اليت تت عية وا ج   :الفوارق 

واور والقرى؛  -  ٔوال، يف غياب الربط الطريق بني ا

لرشب والعشوائية يف تنظمي   - ملاء الصاحل  دم تعممي الزتويد 
ه وتوزيعه؛   ستفادة م

شبكة الواد احلار؛  - لربط    الغياب اللكي 

لعامل القروي؛غياب شبه لكي   - ة    لٕالدارة العموم

رات اليت ختلق فرص الشغل وحتقق   - س لب  ٔ متركز 
يل بني  صادية يف اخلط املمتدن السا ق عية و ج التمنية 

ر؛ ٔاكد ة و   طن

عية   - ج ل كذ صعوبة الولوج ٕاىل اخلدمات  س
ملدارس رتئة  ات  ىل مستوى التعلمي، ب ٔساسية، ٕان   ا

لفرعيات؛ سمى  ٔو ما    التعلميية 
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اتية؛  - مو ىل املدارس ا لمراهنة    الغياب اللكي 

ىل   - ٔثريها  ات يف العامل القروي وت متيزي يف التعيني يف التعي ا
  جودة التعلامت؛

قسام التعلميية؛  - ٔ ٔساسية ل  كتظاظ هو السمة ا

امل الرمقنة وتقدمي اخلدمة عن بعد،  - مما جيعل  البعد اللكي عن 
لتعلمي عن بعد ا   .ست

  :ىل املستوى الصحي
  تصة؛ لتجهزيات واملعدات ا قد   املراكز الصحية تف
  ٔطر الطبية والتخصصات مهنا؛  الغياب اللكي ل
   كدحون يف ن  ال ا ساء والر ل عية  ج غياب العناية 

عية ج  العامل القروي وهوامش املدن وغياب املؤسسات 
ات  ضية وقا ٔطري الشباب من دور الشباب ومالعب ر لت

  .رفهيية

ٔن  ر،  ي  50اخلالصة، السيد الوز مج ا صصة لهذا الرب مليار ا
فذ  ٔصل  5اس ، ويه مزيانية 2022، جيسد مخس مزيانية 7سنوات من 

بري يف ٕانصاف العامل الزراعيني  ر،  ٔملنا، السيد الوز د هامة، والزال 
ائالهت ٔىت ذ دون املراجعة و ات الهشة، ولن يت لعامل القروي ولك الف م 

ٔن  ىل  ر،  مك حتدثمت، السيد الوز ٔ اجه العمل، الس  اجلذرية ملضامني وم
ٓن ام به حلد ا مي ما مت الق   .هناك حمطة لتق

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ة الفريق ا مو عياللكمة  ج ميقراطي  عي ا ج   .ستوري 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
ر، لكن  ىل عرضمك، القمي السيد الوز ض و مك املستف ىل جوا ٔشكرمك 
مج هو ثنائية الزمن  ي يفرض نفسه يف تزنيل هذا الرب يبقى إالشاكل ا

لتمنية،  ايل  ستع نتظارإالداري والزمن  ل  ي ال يق   .وا
لني يف ٕاجناز  سيق بني املتد عددة تتعلق ببطء الت هناك ٕاشاكالت م
رتبط  ي  لواقع القانوين ا ي يصطدم  مج والتدبري القانوين ا هذا الرب
ٔو لوضع الربامج  مج  ت توفري العقارات الالزمة ٕالجناز الرب بصعو

لعامل القروي لتمنية  رية    .س
خلصوص حت هيا و متي ٕا ٔ جلهة اليت  شلك واقعا  ٔم كثرية  رضين 

ملهدية،  ة الساللية  ر امجلا ٔخص  ات الساللية، و طقة الغرب وامجلا م

ٔن املدخرات  رات كربى، ٕاال  هتا لفائدة اس مت تفويت عقارات يف ملك
وي احلقوق، ف حها  رات مل يمت م س لبية تعاين  الناجتة عن هذه  ٔ ا

د هو البحر، لكن ال  ٔرامل ومصدر رزقهم الوح الهشاشة والفقر وفهيم 
مع ة  ا ٔموال، بل مه يف  ة لهذه ا ا   .حول وال قوة هلم، فهم يف 

ر،   السيد الوز
ىل عقارات ساللية ذات  لغرب تتوفر  ٔن هذه املناطق  ٔنمت تعرفون 

ر الفال والصناعي الية لالس ، لكن  قمية  وحىت السيا كذ
لق مشاريع حملية  ٔرايض تعرقل  ر فوق هذه ا س صعوبة مساطر 
لرثوة ولفرص  ر املنتج  س واستغالل هذا الرصيد العقاري لفائدة 

  .الشغل
مك يف سياق احلديث عن  ر، نلمتس من سياد ، السيد الوز ل ذ ٔ

لعامل القروي ت  الية  ة الفوارق ا رشيد هذا موا سيط ورسيع مساطر 
ىل حقوق السالليني والسالليات  الرصيد العقاري الساليل واحلفاظ 

ملناطق القروية ولفائدة شباب العامل القروي صاد احمليل  ق   .لتحريك جع 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 
شارةت   .فضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس

ر،   السيد الوز
ٔزمة  رز مظاهر ا ٔ الية من  عية وا ج ٔصبحت الفوارق  لقد 
ة  لحكومات املتعاق صادية  ق يارات  خ ٔنتجهتا  عية العميقة اليت  ج

ىل حساب التو  ت املالية  ة نيو ليربالية رهينة التواز ت خبلف از
عية املزرية لرشاحئ  ج ٔوضاع  عية، وقد فضحت اجلاحئة معق ا ج
ٔسف تعترب من  الد ل عية، ف ج ة  رة الفقر واحلا ساع دا واسعة وا
الية،  عية وا ج ساع الفوارق  ا اليت تعرف ا ان شامل ٕافريق ٔكرث ب

ٔكرث من  ٔن  رمك  ٔن نذ ٔرسة مغرب  5وكفي  مع من ماليني  ية طلبت ا
  .صندوق تدبري اجلاحئة

ىل مستوى  لوال وٕاجراءات هيلكية  يض  وية تق ٔمام ٕاشاكلية ب ٕاننا 
ٔن جيسدها قانون املالية، ٕاجراءات  يارات إالسرتاتيجية، اليت جيب  خ
ىل الرثوة  لقدرة الرشائية وٕاقرار رضيبة  رب حتسني فعيل  ل  سهتدف ا

ات ة من إالصال ة  ومجمو نا الرضي ظوم ٔن جتعل م اجلبائية اليت ميكن 
لق فرص العمل الالئق وجتويد اخلدمات  صفة، وكذ البد من  اد وم
ة يمت توزيعها  رات معوم ة، واس اصة التعلمي والص هتا، و ة وجمان العموم

عية شام ودامئة ج لحامية  ظومة  ادل بني اجلهات وبناء م   .شلك 
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ر،السيد ا   لوز
عية  ج و  عية هو يف العمق بناء  ج ٕان تقليص الفوارق 
ٔبناء شعبنا  مبضمون دميقراطي حيقق الكرامة واملواطنة الاكم لاكفة بنات و

ٔقالمي اململكة ات و شمل مجيع  منوية جمالية،  دا    .رب ٕاقرار 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارةشكرا السيدة امل    .س

عية ج ة العدا  مو   .اللكمة 
شار شارن، تفضل السيد املس د املس ٔ   .تفضل 

ر شار السيد سعيد شا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
الية  ة ٕاىل العدا ا ر الرام ننوه ومثن جمهودات السيد الوز

، هللا ينرصه ريدها صاحب اجلال عية، كام  ج   .و

ر،   السيد الوز
ت، فرمغ  و ر ٕالقلمي  واو ات وا علقة جبل امجلا يل م اللكمة د
ة  ث حتققت مجمو ت، ح هودات القمية اليت تقوم السلطات إالقلميية لتاو ا
ت يعاين من  و ال، الزال ٕاقلمي  ء م من املشاريع املهمة والس يف الكهر

عية والت  ج صادية و ق علميية وكذا الهجرة القروية، فقطاع الهشاشة 
ة موالي بوشتة  جام ات  ة من امجلا بري يف مجمو النقل عرف تدهور 
رة، سيدي  امخلار، موالي عبد الكرمي، احلد، بوشابل، اثنني الوجلة، اجلبا
ة العديد من الساكن،  ٔخرى، مما يؤدي ٕاىل اسمترار معا ات  العابد وجام

ستدعي تعجيل ٕاصال ح الطريق الرابطة بني موالي بوشتة وهو ما 
ادة ٕاصالح الطريق الرابطة بني موالي بوشتة  وموالي عبد الكرمي، وٕا

ٔكرث من  ٔن هذه املناطق  دة،  سد الو ٔخرى  سمة  80.000وطرق 
د من هذه الطرق هذه   .ستف

لرشب رسيع مشاريع املاء الصاحل  ر، ب   ..نطالبمك، السيد الوز
  .شكرا

س اجل    :لسةالسيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغل  حتاد الوطين    .اللكمة ملمثل 

لوي شارة السيدة لبىن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ش مبنطق املغرب النافع واملغرب  ٕانه ملوضوع ذو جشون، املهم مازلنا نع

اطق رمغ جمهودات بعض احلكومات امل  ىل ري النافع، هناك م ة  تعاق
ش الفقر  اطق تع عية، ولكن الزال هناك م ج تقليص الفوارق 
ىل  سبة البطا  والهشاشة وسبة البطا املرتفعة يف بعض اجلهات تفوق 

  .املستوى الوطين
رات  س ٔننا جنلب  ر، هذه الفوارق ال يعقل  لهذا، معايل الوز

برية، فهيا مجيع ال صادية  اطق اق متىن وهن م اطق  وفرة، وجند م وسائل م
طرة لفك العز عهنا ٔو ق   .ٔن جتدا طريقا 

لشغل حتاد الوطين  مس  ر،  ليمك، معايل الوز   :لهذا، نقرتح 
ة  - س داد  ٕ ٔثناء خمتلف العمليات املرتبطة  شارية  د مقاربة  اع

عية؛ ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر   نية من 
ٔرس إالرس  - ل استفادة ا ٔ د من  عي املو ج ل  اع بتزنيل الس

  الهشة والفقرية؛
عية  - ج صادية و ق لمرٔة يف احلياة  السعي ٕاىل املشاركة الفعلية 

ة؛   والسياسية والثقاف
الية  - ٔرايض الساللية يف صلب التمنية ا جعل العقار مبا يف ذ ا

د يف حتسني وضع  سا ي س ية ذوي احلقوق الس لشلك ا
ساء؛   ال

  ..إالرساع بتزنيل امليثاق الال متركز إالداري والرفع من -

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

بات ىل التعق ر احملرتم يف ٕاطار الرد  ٓن ملعايل الوز   .اللكمة ا

لية ا ر ا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل ما مت رسده يف الو  دة  مج، ز يل قدمت خبصوص هاذ الرب رقة ا
يفاش  مج  ل هاذ الرب ٔن طريقة العمل د ىل هذا  دة  يل بغيت نقول ز ا
اي  يل  ٔشنو ا مج و اء هذا الرب ش نعرفو السياق فاش  ري  ات، 

ل، ٕان شاء هللا   .يف املستق
رامج، لكن اكنت  ة اكنو عندها  يف تتعرفو اكملني، احلكومات املتعاق

لامء،   رامج  رامج قطاعية، مالني املاء صابو  ش ما نقولش لكها،  لها، 
ال املاء الصاحل  ء مع م ة ما تدجمش قطاع الكهر ء ذيك السا مالني الكهر

مج الكهربة القروية  ر رو، وزارة التجهزي دارت  2و 1لرشب،  ٕاىل كتذ
روه ل الطرق واملسا القروية كتذ مج د   .ر

نا مج يف  ني ج ، بتوجهيات  2016لهذا الرب ٔول مرة يف بالد
د  كون بوا د خصو  يل اكن تو مج ا ٔن هذا الرب ال امل نرصه هللا، 
يل كهتم  لتقائية بني مجيع الربامج ا ل  د النوع د سيق وا ل الت النوع د

ل بال ل املناطق د ة د مو ات التحتية، هذه ا ل الب ال د ، ويف ا د
يل ختصص   مج وا اء هذا الرب ٔساس فاش  ل  50هذا ا مليار د
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ٔساسه مت العمل، بدينا يف  ىل  يل  رمه وا سمتر ٕان شاء 2017ا ادي  ، و
  .2023هللا حىت لـ 

ملغرب  ٔنه  ارفني هاذ اليش  شارن  بطبيعة احلال، السادة املس
طقة من املناطق ببالد  ش من هذه اكمل، ما اكيناش م يل ما استافد ا

اطق  ن م ش، واك يل ما استافد طقة ا املشاريع، ما اكيناش هنائيا يش م
كونو واقعيني، دميا هكذا  ش  ٔخرى هذه  اطق  ٔكرث من م يل استافدت  ا
ل املناطق  ٔخرى، لكن  اطق  ٔكرث من م د  ستف ن املناطق  يوقع اك

  .استفادت
ٓخرهبطبيعة احلال، دميا ميكن نقولو ب د املنطقة ما دارش ٕاىل  .. ٔن وا

ٔن هذه  قة، والهدف مهنا  يل دق يل يه معايري ا ٔسس ا ىل  الربجمة تدارت 
ة والربجمة ق رجمة حق ٔولية وكنجيو لك .. املعايري تعطي لنا  رجمة  تدارت 

يل اكنو رؤساء  ن إالخوان ا ل هذه الربجمة، اك يمت التصحيح د سنة 
يعرفو هذه  ٔنهاجلهات  ٔهنم .. املناطق  ٔشكر اجلهات  هبذه املناسبة 

يل وفرو  ٔهنم هوما ا مج و ٔساسيني يف هذا الرب ل  %40مسامهني  د
متويالت، يعين  ٔحسن  20ا ىل  هلم متشات  رمه، والربامج د ل ا مليار د

يل قامو به اجلهات لعمل ا ش نوه  ستغل هذه الفرصة  رام وك   .ما 
ٔنه ا ٔسس ٕاذن قلت ب يل يه معقو و ٔسس ا ىل  لربجمة تدارت 

ن تصحيح لك  لك، لكن اك ىل املر  معروفة من امجليع والربجمة تدارت 
ديد،  ت مايش كنعاودو من  ٔولو دة يمت التصحيح، يمت ا ىل  سنة 
ات  اج ن  راهات؟، واش اك ن ٕا ٔساس واش اك ىل  يمت التصحيح  لكن 

ىل ٔكرث؟ ويف هذا الباب وٕاذا ال ث كنتلكم  ٔنين طولت ح حظتو ب
ٔنه مع ... املؤرشات ش نقول ب ش نعمر الوقت،  ٕاخل، راه مايش فقط 

ل الربجمة  د النوع د ٔرض، مت وا ىل الصعيد الفعيل يف ا يل تدار  العمل ا
ل  واور د ململكة، اليوم مجيع ا واور  ت لك ا ٔولو ددو ا ش يت

يل هوما تقر  لضبط،  46.000يبا اململكة ا هلم  ات د ارفني احلاج دوار 
ة كتطلع بطريقة  يل حمتا واور ا يطلعو لنا املناطق وا ني تمت الربجمة  و
؟  ة مسا ة واش حمتا يل يه حمتا ٔن املناطق ا ش نعرفو ب ة  ٔوتوماتيك

ة مستوصفات   .ٕاخل... واش حمتا
اء، كتلقى دوار   كونو رص ش  ن ٕاشاكليات  ٔ ما اك يقول  

ش نوصلو  ث كنحسبو كنلقى  ش حىت الطريق، ٕاييه لكن ح عند
ه  وار ف يك ا ل  80ٔو  70، 50سمة خصين  300الطريق  مليون د

ر  ادي منيش ند رمه، واش  ه  80ا وار ف ر  300مليون درمه  وال ند
دة بـ  10طرقان لـ  10 يل لك و    ! مليون درمه؟ 8دواور ا

ٔو  ن  يل يه صعيبة، اك يل هوما مفناطق ا س ا ن  قة اك ت، حق لو
ات وبني إالماكنيات، ٕاذا اكنو  ٔننا نوافقو بني احلاج ٔمكن  شوفو ما  لكن ك
ٔمكن  اولو ما  يل اكينة كن رو لكيش راه إالماكنيات ا إالماكنيات راه غند
دد ممكن، هو ٔكرب  ستافد  ش  ل املنطق،  د النوع د  ٔهنا متيش بوا

دد ممكن ٔكرب  ستافد  ٔمه هو    .ا

ٔول الناس  يعرفوها، يف ا شارن  ٔخرى، والسادة املس عند ٕاشاكلية 
ست  يل ، بغينا)piste(تطلب الب هنار ا ست، ا  نصوبو، منشيو الب

الش ال، بغينا ال، تيقو  لفالن الكودرون؟ هاذو اكع درتو الكودرون، 
بري عند ما هنا، هذا ٕاشاكل  ، عند هاذ إالشاكل يف املسا وعند ارف

بو حبالو ٕاشاكل لرشب، ج يل لنا ف خيص املاء الصاحل  هنار ا  املاء، ا
ة تنجيبو لسقاية العموم  compteur)ال بغينا   تيقول املاء 

individuel)ل لو ، بغينا د يد ٓ عباد هللا واش لك  املاء لك وا ار، 
د يف د؟ املاء ووغندوز اجلبل راس وا  ! شوية معقولني وكونو ! للك وا

ٔول هنار ا ة نوصلو وار املاء نوصلو ا وىل، يف املر  لسقاية العموم
يف  وعقلتو اكن عند اليش هاذ ..ٔمسيتو نوصلوه الثانية ٕان شاء هللا

يل بدينا يف الكهربة هنار ا واور اكنو يش معطل يش راه الكهربة، ا  ا
ٔن الكهربة القروية تقريبا سالينا، شكونا ..امسيتو يل ليوم ميكن نقول لمك ب  ا

يل تتلقى بقاو بقى لنا؟ ل احلاالت ا ة د ل احلاالت، مجمو ة د  لنا مجمو
يور د ا ىل  ..مفرقني، لك وا ات هذا نعطهيا لمك  عند بعض هاذ السا

ل املثال، ما ش س لضبط املنطقة ما بق ثاملن غنقولش اقل   kطقة، ح
ش ا  لينا والضو املاء نوصلو حس ش 28 تقريبا ار تطيح   مليون 

ليمك  واش والضو، دا املاء لو نوصلو لت   والضو املاء نوصلو ميل د
ار وهيود نعطيو وال رشي ا الج، لو فلوس  ٔحسن؟ ما  لف يل  شكون ا

ش رو ميك ش 28 ند د والضو املاء نوصلو مليون  ن  لوا يل سا السيد ا
يل عند مايش الراس يف االت ا   ..اجلبل، وهاذو 

ت ٔولو ل  تيدارو ٕاذن ا دد د ٔكرب  ه  ستافد م مج  ش الرب
مج مجيع املناطق يف الساكنة ، هاذ الرب ل بالد ي د هت  ٕان شاء هللا غي

  .اجلاي العام
ا رو بطبيعة احلال، اح مي تند دامني التق لو، الناس  مي د ىل التق  

ة مجيع النوا لو، من الناح ل د ة د ل الربجمة، من الناح داد،  د إال
ة ل من الناح دو التزنيل، لكن خصنا د دو د من نو مج  نو الرب

ل مج املق ل، واش الرب يف قلت  غيكون املق ٔن  لام ب مج،  متة لهاذ الرب
ل يل ق يف اكنو الربامج ا يل اهر  هاذ الربامج  رامج ا كربامج  تيجيو مايش 

ٔشارو  ملناسبة و يل  ادية، وا ة  مكيل لربامج حكوم ة، لكن هوما  حكوم
شارن يل لها بعض املس ش  ا ال  ٓ ٔقرب ا كون يف  خص الالمتركز 

ىل صعيد حميل،  كون  داد والتزنيل  رجمة وإال ٔدرى "كون  ٔهل مكة 
د"، "شعاهبا د"دهخروب بال تيعرف لك وا  ٔشنو تيعرف ، لك وا

داد ىل الصعيد  والبناء خصو، لهذا خص الربجمة والتزنيل وإال كون 
يل دمو احمليل، وهذا ٕان شاء هللا ا ش  غن ل  ليه يف القريب العا

ل ٕان شاء هللا ذ يف القريب العا زي التنف ل    .الالمتركز يد
يل مج اجلديد ا يه ٕان شاء هللا ل  خندمو غنبداو قلت ف خيص الرب

يل ل ا لتقائية ذ بطبيعة احلال خصو يف املستق سيق بني  هاذ  والت
يل الية ا ىل هاذ الفوارق ا دة  ٔساسية، وز  ٔ ات يه مس  مجيع القطا
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ة التحتية اكينة مة  زيدو خصنا يف الب يل يه  مة اليوم وا لو قضية 
شغيل و  صادية، ال ق ٔن زاف، هو التمنية  لساكنة،  ل قارة  ٕاجياد مدا

ن ما د ما ة راه هاذي اك ا   .ما در حىت 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا معايل الوز

لية  ا ة دامئا لقطاع ا ٔسئ احملور الثاين املو ٓن ملعاجلة  قل ا ون
لعامل القروي "حول  ة الربد وساقطات الثلوج  ة ملوا اق س التدابري 

دة املوضوع"املناطق اجلبليةو    .، واليت جتمعها دامئا و
ٔخ .. البداية مع السؤال ٔصا واملعارصة، ا ا ل ٔوتوماتيك غندوزو دا 

لمك راه اودو السؤال.. د   .مايش مشلك.. يعاودو مايش مشلك، تفضل، 
ٔصا  ارشة ل س؟ ندوزو م س؟ صايف السيد الرئ نعم السيد الرئ

ىل    .اطركواملعارصة، 
شار   .تفضل السيد املس

يش ا الربن شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
ة اليت مقمت  اق س ر، عن إالجراءات والتدابري  سائلمك، السيد الوز

ة الربد لعامل القروي واملناطق  هبا هذه السنة ملوا وساقطات الثلوج 
ة؟ ل متكني هذه املناطق من جماهبة قساوة الظروف املناخ ٔ   اجلبلية، من 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ساقطات "السؤال الثالث موضو ة الربد وال ذة ملوا التدابري املت
  ".الثلجية

شارن من ال د املس ٔ دة والتعادلية اللكمة  لو ستقاليل  فريق 
  .لتقدمي السؤال

شار   .تفضل السيد املس

ش شار السيد دمحم بولع   :املس
س،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدة والسادة املس

ر ل : سائلمك السيد الوز ذة من ق ما يه إالجراءات والتدابري املت
ف من لتخف لعز  الوزارة  ة ساكنة املناطق اجلبلية والقروية املهددة  معا

ات الربد القارص؟ ب الثلوج ومو   س
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه  ملناطق القروية "السؤال الرابع موضو ة الربد والثلوج  تداعيات مو

  ".اجلبلية
شارن من الفريق احلريك د السادة املس ٔ   .اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد   :عبد هللا ماكوي. املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ش العديد من املناطق القروية واجلبلية حتت  يف ظل مومس الشتاء تع
ة الربد والثلوج وما لها من انعاكسات جمالية واق عيةرمحة مو   .صادية واج

ذة  ر احملرتم، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز ليه،  وبناء 
امسة لهذه الوضعية املتكررة لك سنة؟ وية    ملعاجلة ب

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ة الربد وساقطات "السؤال اخلامس موضو ة ملوا اق س التدابري 
لعامل   ". القروي واملناطق اجلبليةالثلوج 

لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .ملغرب

شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
ة الربد وس ة مو ة ملوا اق س لعامل عن التدابري  اقطات الثلوج 

ر سائلمك السيد الوز   .القروي واملناطق اجلبلية 

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ٔسئ املتعلقة  ىل ا ابة  لية لٕال ا ر ا ٓن اللكمة ملعايل السيد وز ا
  .هبذا املوضوع
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لية ا ر ا   :السيد وز
س احملرتم،   السيد الرئ

  شارون احملرتمون،السيدات والسادة املس 
شارن  لسيدات والسادة املس لشكر  ٔتقدم  ٔن  ٔود يف البداية 
ة  ىل السياسات العموم سليط الضوء  ىل  ىل حرصهم البالغ  احملرتمني 
دمات  ىل ما حتقق من  ة والوقوف  بة جمهودات السلطات العموم وموا

  .لفائدة املواطنات واملواطنني
سياق وضع هذا الرب زتاز املقاربة تذكريا  ٔستحرض لك ا ٔن  ٔود  مج، 

اطر  ف من ا لتخف مج وطين  ر داد  ة ٕاىل ٕا ة الرام املولوية السام
ة الربد لفائدة ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلية الصعبة،  النامجة عن مو

  .صعبة الولوج
ش اللته حفظه هللا املتواصل  م  ة واه ة السام ؤون ٕان العناية امللك

اصة يف املناطق اجلبلية والنائية، يعكس مدى حرص  مجيع املواطنني، 
ٔشاكل  لك  اطهتا  ٔحوال الساكنة احمللية وٕا ىل التفقد الفعيل  اللته 

ساقطات الثلجية ة الربد وال ر السلبية ملو ٓ ة ا دة ملوا مع واملسا   .ا
لية ا ، قامت وزارة ا ٔهداف الن ىل هته ا سا  ٔس الل  ت من 

ختاذ  ة الربد  ر السلبية ملو ٓ ة ا داد خمطط وطين سنوي شامل ملوا ٕا
ن  دة الساكن املترضر ة من إالجراءات والتدابري املنتظمة قصد مسا مجمو

ة  2009- 2008ىل جتاوز هذه الوضعية الصعبة، مفنذ شتاء  شهدت مجمو
ا ري مسبوق تقلبات جوية است شلك  اطق اململكة  ئية، متثلت يف من م

ات  بري يف در سجيل اخنفاض  ات من الربد والثلوج مع  ر مو توا
رب هنج مقاربة  ة  ل السلطات العموم ي استدعى تد ٔمر ا احلرارة، ا
رها  ٓ ف من  ري املعتادة والتخف ت الطبيعية  د ة هذه الت ديدة ملوا

اصة يف العامل القروي واملناطق اجلبلية، وميكن القول  ىل الساكنة احمللية، 
ىل  ت بفضل الرتاكامت إالجيابية اليت حققهتا  ٔن اململكة املغربية قد متك

ت  12مدى  د ىل رفع الت اكم وفعا قادرة  ظومة م سنة من ٕارساء م
ات  ي مكن من تدبري فرتة مو ٔمر ا ة، ا ا التقلبات املناخ اليت تطر

ة املطلوبة ا لفعالية والن ىل الساكنة املسهتدفة الربد  ف العبء  رب ختف  ،
ت  ٔقالمي املعنية وتذليل خمتلف الصعو ىل مستوى العامالت وا
مج معل هيدف  سمت هذه املنظومة برب وإالشاكليات اليت تعرتضها، فقد ا
ات الربد اليت ترضب املناطق  ريات السلبية احملمت ملو ٔ اق الت ٕاىل اس

ات اجلبلية، املناطق املعن  ٔهيل الب ادة ت لساكنة وٕا ية هبا، وتوفري امحلاية 
الل  ارب امليدانية من  مثني الت التحتية والتجهزيات، هذا فضال عن 

مي املسمتر خلطة العمل املعمتدة   .التق
امات املؤسساتية  ىل تقوية ا مج  ، حرص الرب ل ذ ٔ من 

ق  لفعالية وحتق ا  ٔكرب قدر ممكن من اخلاصة هبذه العملية، وذ توخ
لجنة الوطنية اليت تضم خمتلف  الل ا لني، من  سيق بني خمتلف املتد الت
ىل مستوى وزارة  ادة واليقظة  ات املعنية ومركز الق الوزارات والقطا

مي ع والتق ليقظة والت لجن إالقلميية  لية وا ا   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتم   ون،السيدات والسادة املس

رؤية اسرتاتيجية تقوم  متزي  مج  ذ هذا الرب ٕان املقاربة املعمتدة يف تنف
د مهنجية  ل، مع اع ة يف التد ٔهداف ودقة ورس ىل حتديد مسبق ل
سيق الاكمل مع لك  ىل الت واصل، يقوم  شارية فعلية ومعل جامعي م

ة وسلطات ٕاقلميية وحمل  ات حكوم لني من قطا لني والفا ية ودرك املتد
دة ووقاية مدنية   .مليك وقوات مسا

لجنة الوطنية الوزارية بتارخي  ٔمت ا نومفرب  17ووفق هذه الرؤية، الت
رمس املومس الشتوي احلايل  2021 طط الوطين  ٕالرساء سبل تطبيق ا
سهتدف 2021-2022 ي  رابية هتم  233دوار بـ  1797، وا ة   27جام

 800.000ساكنة ٕاجاملية تقدر حبوايل  ٔرسة، 150.468ٕاقلمي، وسهتدف 
  .سمة

ات الربد  ر مو ٓ لساكنة املهددة ب ق وفعال  وسعيا السهتداف دق
ة من املعايري املوضوعية،  ىل مجمو ع، مت تصنيف املناطق املعنية بناء  والصق

سية ت رئ   :من مضهنا مدة العز احملمت ٕاىل ثالثة مستو
ٔمحر  - و  :املستوى ا لعز ملدة تفوق وهيم ا م  7اور املهددة  ٔ

ددها    سمة؛ 250.000دوار وساكنة تقدر حبوايل  654و
واور املعرضة خلطر العز ملدة ترتاوح ما  :املستوى الربتقايل  - وهيم ا

ددها  7و 4بني  م، و  330.000دوار وساكنة تقدر حبوايل  845ٔ
  سمة؛

ٔصفر  - ر امل  :املستوى ا واو لعز ملدة ترتاوح بني ويتعلق  هددة 
ددها  م و ٔ  220.000دوار وساكنة تقدر بـ  298يومني ٕاىل ثالثة 

  .سمة

ٔن املقاربة  غي التذكري ب طط الوطين الشامل، ي ملوازاة مع هذا ا و
ىل غرار املوامس املاضية،  ع، و ة الربد والصق ل لتدبري مو لتد اخلاصة 

ىل  ٔساس يف حماور 7ركز ٕاجامال  متثل  عي    :ذات طابع اج
بعة   - دانية  ات م شف الل ٕاقامة مس تقدمي اخلدمات الصحية من 

ىل  ٔ ت من صاحب اجلال القائد ا ة، بتعل ة امللك لقوات املسل
ة  بعة لوزارة الص نق  ات م شف ة، وكذا مس ة امللك لقوات املسل

، نظرا لتداعيات الوضعية وتنظمي قوافل طبية مصغرة هذا املومس
رب  دات الطبية املتنق  لو دانية  رات م ئية وكذا تنظمي ز الو
ساء احلوامل وتفقد  االت ال ع  ٔقالمي احملصية، فضال عن ت خمتلف ا
اص املصابني  ٔش دة وكذا ا ن يعانون العز والو املسنني ا

ة؛ ٔمراض مزم  ب
ىل  ختصيص حصص دمع من املواد الغذائية  - ٔغطية وتوزيعها  وا
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ع  ٔطري وت ة الربد، مع ت ٔقالمي املعنية مبخطط موا مستوى لك ا
متع املدين يف هذه املناطق؛  مسامهة ا

اص   - ٔش الل التكفل  اثة، وذ من  دمات إاليواء وإال تقدمي 
ة؛ ٓم ال  دات استق  يف وضعية الشارع وٕايواهئم بو

ات  - صات لزنول املروح ة  هتيئة م رك املليك ولوزارة الص التابعة 
ل الطيب  مع لفرق التد عية املعبئة لتقدمي ا ج وامحلاية 

ايل؛  ستع
ىل املؤسسات   - ىل الساكنة املعنية و ٔفران  ة وا توزيع حطب التدف

ٔمومة والواقعة يف املناطق  التعلميية واملراكز الصحية ودور ا
لتخ  لمخطط الوطين  ة الربد؛املسهتدفة  ر مو ٓ ف من   ف

مج وزارة   - ر لامشية، وذ يف ٕاطار  توفري وتوزيع العلف مدمع 
ت؛ لمياه والغا ة والصيد البحري والتمنية القروية   الفال

هيا   - ٔمني الولوج ٕا واور وت ىل ا لطرق وفك العز  ر  ح املتوا الف
ىل ضبط معليات فك احلواجز الثلجية محلاية خم  تلف والسهر 

ات؛ ٔن تعرف انقطا  مستعميل الطرق اليت من املرحج 
ة ورصد احلاالت  - ريا، تعزز شبكة حمطات الرصد اجلوي ملراق ٔ و

تلفة   .اجلوية وعنارص الطقس ا

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل املستوى العميل وامليداين، فقد قامت مصاحل الوزارة يف هذا 
ل املثال ال السيا ىل س هنا  ة، من ب اق دة تدابري اس ارشة  ىل م ق 
  :احلرص
ل   - ٔ لية، من  ا ىل مستوى وزارة ا ادة واليقظة  لق تفعيل مركز 

ة؛ ل عند احلا سيق معليات التد ع تطور الوضع وت ٔمني ت  ت
لوضعية   - مي املسمتر  ع والتق ليقظة والت لجن إالقلميية  تفعيل ا

 ة؛امليداني
واور املعنية،  4957ٕاحصاء   - ىل صعيد ا ساء احلوامل  من ال

ىل مستوى املراكز  ىل الوالدة  الت هبن  ملق ث مت التكفل  ح
ددهن  ٔمومة و  ؛308الصحية ودور ا

دات  1868التكفل بـ  - الل ٕايواهئم بو ٔوى، من  خشصا بدون م
ة؛ ٓم ال   استق

و و  1323تعبئة   - بعة ملصاحل ا ت اليت يه يف م لية 
ايئ لـ ل  804اخلواص مع جتنيد است ل ضامن التد ٔ سائق من 

ٔمني  ٕالضافة ٕاىل ت الرسيع لفك العز عن املناطق املهددة مهنا، هذا 
سبة  ة ب لشبكة الهاتف ر  واو ، مع ربط البايق %88ربط هذه ا

سبة ربط املنا صطناعية، وتبلغ  ٔمقار  رب ا طق هبواتف اتصال 
ئية  لشبكة الكهر  ؛%89.6املعنية 

ىل مستوى   - طط الوطين  13تنظمي قوافل طبية  ٕاقلمي معين 
ة الربد ر مو ٓ ف من   .لتخف

ل النوعي ملؤسسة دمحم اخلامس  وجتدر إالشارة يف هذا إالطار ٕاىل التد
مج  ر الل  ت من  د ة هذه الت اسام يف موا ي يعترب  لتضامن ا

الهت دة لفائدة العائالت املعوزة تد مع واملسا سانية الهادفة ٕاىل تقدمي ا ا إال
لعامل القروي، والس يف املناطق اجلبلية   .القاطنة 

ذ  محلالت الطبية الثالث اليت نظمهتا املؤسسة م وكفي التذكري هنا 
ك، واليت استفاد من  ت وفك و زة و ٔقالمي  شهر نومفرب املايض لك من 
زيد عن  ات املتخصصة ما  ة، والعال دماهتا املمتث يف العمليات اجلراح

  .خشص 18.000

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل هذه  مة يف التعامل مع م سب املغرب وامحلد  جتربة  لقد اك
ٔن املسار التص ث نالحظ مجيعا  د الظروف الطبيعية الصعبة، ح دي  ا

ٔداء  ي يضايه  لني هبذا الشعب، وا ٔداء خمتلف املتد ي ميزي  ٕاجيايب ا
شلك مكسبا  ة، مما  ل هذه الظروف املناخ ىل م ول اليت اعتادت  ا
ره يف التعاطي مع خمتلف  زتاز به واس بريا وعنرص ثقة جيب 

اطق امل ه املواطنني يف خمتلف م   .ملكةالوضعيات الصعبة اليت قد توا
لني مركز  بريا وستلزم من مجيع املتد دي  ، يبقى الت وعيا بذ
ل  ر املرتتبة عن هذه املر من مرا ٓ وحمليا تعبئة قوية تناسب طبيعة ا
ح الطرق وضامن  ىل الساكنة وف ىل مستوى فك العز  اصة  السنة، 

ٔس عية ا ج ىل دميومة اخلدمات  متون العادي واحلرص  اسية من ا
  .حصة وتعلمي

ىل مر السنوات السابقة صورة واحضة عن  ٔعطت التجربة  لقد 
سب  ىل  دي، مغرب التضامن ومغرب إالرادة القوية القادر  مغرب الت
ادة احلكمية لصاحب  ت، حتت الق ة مجيع الصعو ت وموا مجيع الرها

ا بنفس الروح ٔيده،  والعزمية  اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
ة، متكن  اق شتغال وفق مقاربة اس ات املعنية  ستواصل خمتلف القطا
ددة  ال ومهنجية م ت اليت قد تطرح مستق د ة الت داد اجليد ملوا من ٕا

طلبات الساكنة ات وم اج   .ومسمترة تتالءم مع 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتمشكرا السيد    .الوز

ٔعطي اللكمة لفريق  ر،  ىل جواب السيد الوز ب  يف ٕاطار التعق
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ٔحرار   .التجمع الوطين ل

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر،  ىل يف البداية، السيد الوز ة  ىل جتديد الثقة املولوية السام هننئمك 
شلك  الية يف تدبريه  ىل كفاءة  ال  مت من  ٔب ي  رٔس هذا القطاع، ا
ىل  ٔشكرمك  اص، كام  ت شلك  ا نت ورو و ام وتدبري ملف 
مللموس جحم  ت  مة تث ي تضمن معطيات  ر، ا مك، السيد الوز جوا

مس اجلهود اليت تبذلها إالدا وهني  رة الرتابية حتت ٕارشافمك املبارش، م
ات الربد  ة مو ي تقوم به إالدارة الرتابية ملوا لعمل اجلبار ا الفريق 
ئية  ة الو لرمغ من هذه الظرف ملناطق القروية واجلبلية،  اصة  القارص، 

ٔدوار اليت تقوم  وها كذ  ، م ورو احئة  ا فهيا  هبا الصعبة اليت جتتاح
ىل  ف ثقل اجلاحئة والفقر  ىل ختف شتغل  متع املدين اليت  مجعيات ا
رب قوافل ومحالت  الساكنة املعوزة يف هته املناطق اجلبلية والوعرة، 

لي لت الساكنة دمات  ية توفر    .تضام

ر احملرتم،   السيد الوز
ات ساكنة هذه  اج ل هذه الفرتة من فصل الشتاء، تتضاعف  يف م

ٔساسية امل  ٔمني الطرق واملواد ا يل ت ناطق من اخلدمات الرضورية من ق
ت،  ضا ة والوقاية من الف الف املاشية ومواد التدف ٔ واخلدمات الطبية و

ذ ت املناطق   .هيك عن ضامن اسمترار دراسة تلميذات وتالم
رابية من  هودات املبذو اليت تقومون هبا ٕاكدارة  الرمغ من لك ا ف

ىل رٔسهم صندوق التمنية ال لني، و ل جلن اليقظة مبعية اكفة املتد
ش الصعبة  ء، تبقى ظروف الع القروية، يف فك العز وتعممي املاء والكهر
ظر جمهودا مضاعفا لتمنيهتا،  زال ت يه الطاغية يف هذه املناطق اليت ال

ة  ة طن مية احلس  -تطوان  –منوذج اجلنوب الرشيق وبعض املناطق يف 
ة فاس  ة بين مالل  - و اس و ش  -مك يفرة ومرا ة  - خ ٔسفي و

يض تقريب  - سوس  ة،  فٕان الوضعية تق ق ة حق ماسة، هناك معا
ٔصبحت  خمتلف اخلدمات، خصوصا الطبية مهنا، ٕاىل الساكنة اجلبلية واليت 

  .ٔمرا رضور
ٔحرار مبب ال يف هذا إالطار، ننوه يف فريق التجمع الوطين ل ادرة 

ىل  دانية عسكرية يف هذه اجلهات  ات م شف قامة مس ٕ سانية  امل إال
زويد الساكنة اليت تعزلها الثلوج لك ما حتتاج من  رية، و ٔ مر السنوات ا
م الربد  ٔ ة واملواد الغذائية الرضورية لها، حىت متر  ٔغطية ومواد التدف

بريةالقارص الصعبة يف ت املناطق اليت تعرف     .سبة هشاشة 
ل فك العز  ٔ ودمك من  ر، البد من مضاعفة  ، السيد الوز
ىل  ٔهنا تتوفر  ه ٕاىل ٕاقرار التمنية فهيا، خصوصا و ىل هته املناطق والتو

برية اذبية  املية ذات  ة  ٔقطا سياح   .مؤهالت طبيعية جتعل مهنا 
ة الربد القارص ر مو ٓ اوز  قي لت لعامل القروي  ٕان الرهان احلق

ر مؤهالهتا الطبيعية  رب اس منيهتا،  ٔساسا يف  مكن  واملناطق اجلبلية، 
منوذج التمنوي  مج وفق ما تضمنه تقرر ا الل تزنيل الرب رشية، من  وال
ىل رٔسها  ايل بني اجلهات، و سعى ٕاىل ٕاقرار التوازن ا ي  اجلديد، ا

ة حت  لق ب ٔهيل مشاريع فك العز عهنا و اصة ف يتعلق بصيانة وت تية 
ٔفضل من وٕاىل ت املناطق،  ل ضامن حرية  ٔ ة، من  املسا الطرق

دة تعرف تضارس صعبة با ن م ٔما ىل  ٔن الساكنة تتوزع    .اصة و
كفي  ة املعمتدة يف هذا الصدد، ٕاذ ال  اق س ٕالجراءات  وف يتعلق 

س  ٔمني الطرق الرئ ىل ت برية، فقط الرتكزي  ٔو ت اليت تعرف حرية  ية 
ة الثانوية املؤدية ٕاىل القرى  ىل املسا الطرق ٔيضا  بل جيب الرتكزي 
ات حصية قارة  لق ب ىل  ية اجلبلية، كام جيب العمل  والتجمعات السك
ة  ٔطر طبية ومتريضية اكف ىل  ٔساسية، وتتوفر  دمات طبية  تضمن 

ابة ملتطلبات ساكنة العامل  اصة يف ظل لالست القروي واملناطق اجلبلية، 
ٔساسية  ، مبا سميكن من تقريب اخلدمات الطبية ا ئية ببالد ة الو الظرف
ساء  ٔطفال وال اصة لفائدة املسنني وا ٔولية،  ات ا يل العال من ق
ة عريضة من ساكنة ت املناطق من التطعمي ضد  احلوامل، ومتكني ف

ٔنفلوزا ورو وضد ا ٕالضافة ٕاىل ضامن خمزون اكيف من  فريوس  املومسية، 
هيك عن  ات إالقلميية،  شف لصيدليات واملستوصفات واملس ٔدوية  ا
رب  راسة  نقطاع املتكرر  ذ من مواص دراسهتم وتفادي  متكني التالم
ملدارس وحتسني اخلدمات  ة  دمات النقل املدريس ومواد التدف توفري 

ا دور ا اصة اليت تقد ملؤسسات التعلميية، و ليات  ا لطالب والطالبة وا
رب جتهزي اكفة املدارس القروية  ٕاليواء وإالطعام املدريس،  ف يتعلق 

ليات هبذه املناطق   .بدا
ة االتصال والتواصل واحليلو دون  ىل تقوية ب كام جيب العمل 

ٔخرض مع املترض  ح رمق  ن ورضورة انقطاعها، مع النظر يف ٕاماكنية ف ر
خراج قانون اجلبل ٕ   .إالرساع 

ر احملرتم،   السيد الوز
ى  لمجمتع املدين التطوعي والتضامين املعروفة  ور املهم  ا  ٕاميا م
ة الربد  ف من مو لتخف الت إالدارة الرتابية  ود وتد املغاربة يف تعزز 

ا سهيل  ىل  م امجلعيات وفك العز عن املناطق املعنية، جيب العمل 
ٔمهية املبادرات  لنظر ٕاىل   ، بهتا ماد ومعنو العام يف هذا إالطار وموا
ة ساكنة القرى واملناطق اجلبلية  ف من معا ل التخف اليت تقوم هبا، يف س

ه اخلصوص ىل و ام  لق   ..وحتفزي ت امجلعيات 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

 ٓ ٔصا واملعارصةاللكمة ا   .ن لفريق ا
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يش ا الربن شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ش العديد من املناطق اجلبلية والنائية ظروفا صعبة، الس يف  تع
ساقطات الثلجية، اليت تؤدي  ة الربد القارص وال ب مو س فصل الشتاء 

دد من القرى لب احلاالت ٕاىل حمارصة  ٔ هتا  يف  لب ٔ د  واور اليت يو وا
ٔهيل  ة التحتية املالمئة لت ىل هتيئة الب ري قادرة  ات فقرية  ٔقالمي وجام يف 
ل  ٔقل من  ىل ا ليات واملعدات الرضورية اليت متكهنا  ناء  املناطق واق
سبة ملنطقة  ل ٔن  ٕاشاكلية احلصار والثلوج اليت تعاين لك سنة، كام هو الش

واور هبا تعاين من عز  ركني التابعة دد ا ث جند  ٕالقلمي جرسيف، ح
ريها من  ل و جميت ودوار بين مق قات تتكرر لك فصل شتاء، كدوار 
ل حضا يف  ٔسابيع، وس ث حتارص الثلوج املنطقة  اورة، ح ر ا واو ا
ساء واحلوامل واملسنني، وهو  ٔطفال وال سبة ل ل ٔرواح، وخصوصا  ا

ٔن الوضع ا ٔقالمي اململكة، كام هو الش اطق و ي يتكرر لك سنة بعدد من م
ريها من  ٔزيالل و يفرة وصفرو و سبة ٕالقلمي ورزازات وتنغري وخ ل

  .املناطق

ر احملرتم،   السيد الوز
يق  لية مشكورة و ا لهيا وزارة ا هودات اليت تنكب  ملوازاة مع ا

ٔقالمي، فٕانن ة هبذه ا ٔصا واملعارصة نقرتح السلطات العموم ا يف فريق ا
سامه وتعزز  ٔن  ٔهنا  ة من إالجراءات والتدابري اليت من ش ليمك مجمو

مك ويه اكلتايل   :جمهودا
د يف املناطق   - ىل تعزز استعداد املراكز الصحية اليت تو العمل 

لساكنة املسهتدفة،  ال والتكفل الطيب  ل استق ٔ الباردة، من 
ة ٕاىل وضع نظام وندعومك يف هذا  سيق مع وزارة الص إالطار وبت

دات الطبية املتنق والقوافل الطبية ونظام التكفل  سيق بني الو لت
ة؛ لمرىض عند احلا الت والتنقل املرو   ملستع

ة   - ٔدوية واملوارد الصحية الاكف رشية والتجهزيات وا توفري املوارد ال
 ىل مستوى هذه املراكز الصحية؛

ملناطق اليت  وضع  - سيارات إالسعاف رهن ٕاشارة املراكز الصحية 
ساقطات ثلجية لك سنة  .تعرف 

ساء احلوامل  ىل ٕاحصاء ومعرفة ال اتنا كذ  كام تصب مقرت
ن يف  رشد لعز وٕاحصاء امل ٔن تتعرض  واور اليت ممكن  القاطنات 

ة، وتوزيع حطب ا ٓم ن  ٔما اطق املغرب وٕايواهئم يف  ىل مجيع م ة  لتدف
ات الربد والثلج والثلوج  ة مو مستوى خمتلف املؤسسات التعلميية ملوا
ح الطرق واملسا والطرق  سيق مع وزارة التجهزي لف رامج الت ادة  وكذا ٕا

صصة ليات ا دد من ا ري املعبئة  ساقطات الثلوج  ب  س  ..املغلقة 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دة والتعادليةٔعطي  لو ستقاليل  لفريق  ٓن اللكمة    .ا

ش شار السيد دمحم بولع   :املس
ىل املعطيات املهمة اليت تفضلمت بعرضها، واليت  ر،  شكرا، السيد الوز
تلف مصاحل  هودات الكربى واملتواص  لشك ا تؤكد مبا ال يضع جماال 

ل الرسيع لفك الوزارة من إالدارة الرتابية والوقاية املدنية  لتد ويقظهتا 
ليات التدبري والرفع من  واور، ويف حتسني  العز عن ساكنة العديد من ا
رية العامة  الل املد ٔداء يف جمال الوقاية املدنية وإالنقاذ، من  مستوى ا

ة ة طن ر، من  منوذج، السيد الوز احلسمية  - تطوان -لوقاية املدنية، وا
ة واليت يقوم فهيا ممثل و إالدارة الرتابية والوقاية املدنية واملصاحل اخلارج

ىل جمهوداته  رشاف من السيد وايل اجلهة، مشكورا  ٕ لوزارات املعنية 
و  الت ا سيق والتاكمل بني تد االت، لضامن الت رية يف مجيع ا الك
د من مظاهر  ل ٔخرى وبني خمتلف الواكالت،  ات الرتابية ا واجلهة وامجلا

واور اجلبلية، خصوصا ال شها ساكنة العديد من ا ة اليت تع عز واملعا
ة  ٔمحد الرشيف وجام ة موالي  رد وجام ب  ن و مبنطقة كتامة وٕاسا

ر ريها السيد الوز ٔكنول و ة    .شقران وجام

ر احملرتم،   السيد الوز
ل مصاحل  ة تد ما دامت املناسبة رشط، فٕان احلديث عن رس

د الوزارة يف فك  ىل رضورة مواص تعزز توا يد  ٔ العز ال حيول دون ت
ىل مستوى خمتلف املناطق اجلبلية وتقوية قدرات  مصاحل الوقاية املدنية 
ل بوسائل  زويد فرق التد رشية و ارات املوارد ال املرفق العام وتطور 

ة ك س   .لو
ستقاليل جندد مطلبنا  لرفع من ويف هذا الصدد، فٕاننا يف الفريق 

اء وجتهزي وحتديث مراكز  رتبط ب لقطاع، خصوصا ما  صصة  املزيانية ا
ل قصد الرفع من مستوى  ة مبعدات التد زويد مراكز اخلارج اثة و إال
ابة ملتطلبات التقسمي  ست ىل املستوى الوطين، و ٔخطار  تغطية ا

  .اجلهوي اجلديد
ر احملرتم، لكنا ٔ  ٔن جتعل هذه احلكومة ويف اخلتام، السيد الوز مل يف 

منية العامل القروي واملناطق اجلبلية قضية مركزية يف السياسات  من 
ات التحتية  ىل مستوى الب سعى ٕاىل تضارب اخلصاص  ٔن  ة، و العموم
ٔن  ٔهنا  ريها من املشاريع التمنوية املهمة، واليت من ش ٔساسية و واخلدمات ا

شود مع املناطق    .اجلبلية والقرويةحتقق التصاحل امل

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك   .اللكمة 
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شار السيد عبد هللا ماكوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
مك، نود يف الفريق احلريك  ل مع املعطيات الواردة يف جوا يف ٕاطار التفا

ات التالية قرتا   :سجيل املالحظات و
هودات املومسية املبذو والتدابري البد م  - 1 ٔن ننوه  ب الواقعية  ن 

ادة املركزية وجلن اليقظة إالقلميية، وكذا  ل جلنة الق ذة من ق املت
ع يف املناطق  ة الربد والصق ة مو لتجهزي ملوا ت إالقلميية  ر املد

الت؛  القروية واجلبلية، رمغ الطابع الظريف لهذه التد
وية السيد الوز  - 2 ٔحضت ظاهرة ب ع  ر احملرتم، ٕاشاكلية الربد والصق

ة  ٔخرى، ن يق الفصول ا تتكرر لك سنة شتاء، بل حىت يف 
ة اليت تعرفها بالد ل . التغريات املناخ س من هذا املنطلق، 

د  ة بدل اع ٔسف تعامل احلكومة معها بنظرة قطاعية ظرف ل
لمناطق ال قروية واجلبلية املترضرة، خمطط حكويم لتمنية مستدامة 

لوال هنائية  ة، مشولية، تقدم  اق ىل مقاربة اس ين  خمطط م
ىل معاجلة النتاجئ  ٔسباب بدل املراهنة  لٕالشاكلية، وتعاجل ا
ٔكرب مجليع  ٔمر الواقع، مقاربة تتطلب اخنراط  رشاف ا واس

ات الرتابية املعني ة وامجلا ة واملؤسسات العموم ات احلكوم ة القطا
ح  الف وف ٔ ة والتعلمي وحامية املاشية وتوفري ا ملعاجلة ٕاشاكلية الص
ملواد الغذائية  متون  ٔمام حركة السري وضامن ا الطرق واملسا 
راعي القدرة الرشائية املتدنية  ٔسعار مدمعة  ة ب وتوفري حطب التدف
ف  ل صندوق املقاصة لتخف لساكنة هذه املناطق، مع رضورة تد

مع ٔمثنة ال  عي  ج سك  ل صندوق ال ء وتد ن والكهر بو
ٔرس يف هذه املناطق؛  ا

ٔوضاع ساكنة املناطق القروية واجلبلية حتتاج ٕاىل   - 3 ر،  السيد الوز
لرثوة  دمج لتمنية الوسيط القروي واجلبيل مكصدر  د وم خمطط وا
لمدن  ني  زب واملنتوج الفال املو ل املائية والغابوية ومصدر 
ق ذ هو التوزيع املنصف  ل حتق خللق جممتع قروي مستقر، ومد
ايل إالجيايب والتعجيل  متزي ا د ا ة واع رات العموم والعادل لالس

زي الوجود؛ خراج قانون اجلبل ٕاىل  ٕ 
لمواد   - 4 داث خمازن  ٔن ٕا ر، نعترب يف الفريق احلريك  السيد الوز

ٔدوية وٕاسطبال ٔغطية وا ت املاشية يف املناطق املعروفة الغذائية وا
لول مومس الربد من إالجراءات  ل  ع ق ة الربد والصق مبو
ات  لتعاون مع امجلا ٔزمة،  ة الرضورية لتدبري هذه ا اق س

 .الرتابية وحتت ٕارشاف السادات الوالة
  .وشكرا

  

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ل  حتاد العام  ملغرباللكمة لفريق    .شغالني 

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

هودات اجلبارة اليت  اليا ا لية، ونقدر  ا ر ا مثن جواب السيد وز
هودات لية، ويه ا ا زة وزارة ا ٔ ات و اليت اكن لها  تقوم هبا مجيع قطا

رية يف دمع ساكنة العامل القروي واملناطق  ٔ ري يف السنوات ا ر الك ٔ ا
ي اكن  ٔمر ا ة تداعيات الربد وساقطات الثلوج، هو ا اجلبلية يف موا
ىل وضعية ت الساكنة يف هذه املر من السنة، كام  ارش   انعاكس م

ٔو م شاهد جمددا صورا ملواطنني  ٔن  ا  ب واطنات انقطعت هبم السبل ج
ة اليت تقهيم  ٔو التدف ٔفرشة  ٔو يعانون من غياب ا ب حمارصة الثلوج  س

  .قساوة الربد
ٔكرث ترضرا  ات العسكرية يف بعض املناطق ا شف ٔكد تنظمي املس لقد 
ال  ة الربد عناية  ساقط الثلوج ومو رية من تداعيات  ٔ ٔعوام ا يف ا

ة ىل ساكنة العامل القروي امل حفظه هللا السام سبغها  ، اليت ما ف 
رب اخلدمات الطبية  ات و شف ت ت املس ث مك واملناطق اجلبلية، ح
ٔهنا  ة لت الساكنة، خصوصا  اية الصحي قة من تقدمي الر ق املتعددة وا
ٔطر الصحية العام  مازالت تعاين من هشاشة العرض الصحي ومن ق ا

سكهنالقرى واملدارش ال   .يت 
ٔل  ٔقالمي، مل ت الل السادة العامل يف ا لية، ومن  ا فٕاذا اكنت وزارة ا
نعاكسات السلبية  ة  ططات إالقلميية لتدبري وموا ذ ا دا لتنف
ىل  ىل ساكنة العامل القروي ويف املناطق اجلبلية والسهر  ة  لتقلبات املناخ

ات  يق القطا ططات، فٕان  ىل تفعيل ت ا ة املعنية مدعوة و احلكوم
ات ومدارس  شف ة التحتية من طرق ومس ال ٕاىل تعزز الب ستع ه  و
ي جيعل  امئ واملستدام ا ٔهيل ا ٔهيلها الت بت املناطق، وذ بغية ت
ش الكرمي  ر رشوط الع سا متتعون  ٔقالمي  املواطنني واملواطنات يف ت ا

ٔحوال   .يف مجيع الظروف وا
ي تلعبه إالدارة الرتابية يف  وٕاذا ور املركزي ا اكن امجليع اليوم يؤكد ا

ة الربد وساقطات الثلوج يف العامل القروي  ة ملوا اق س اختاذ التدابري 
ات الرتابية  ة وكذا امجلا ات احلكوم يق القطا واملناطق اجلبلية، فٕان 

ٔخرى ٕاىل توفري مجيع إالماكنيات املاد رشية الالزمة مدعوة يه ا ية وال
ٔو  ٔمطار  ن يعانون مع هطول ا ٕالسعاف املواطنني واملواطنات ا

ساقطات الثلجية   .ال
ٔن نغفل التنويه بذ العمل املهم  ٔن املناسبة رشط، ال ميكن  ث  وح



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

23 

ٔوىلجامدى  23 سمرب 28( 1443 ا  )2021 د

ة اليت تقوم هبا العديد من امجلعيات واليت  واملمكل لعمل السلطات العموم
هتا الربامج املسطرة يف رشية من تطور  مك لتمنية ال ٕاطار املبادرة الوطنية 

ات الهشة يف العامل القروي يف املناطق  لف الهتا ودمعها  ٕاماكنياهتا وطرق تد
  .اجلبلية

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ٔراد بات ٕان  ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز   .اللكمة 
  .تفضل

لية ا ر ا   :السيد وز
س،   السيد الرئ

ظرو، ٕان شاء  رمحنا مازال ت يل نقول هو يف البداية هللا  يل ميكن ا ا
ة  ح ول من  ارفة خصاص  يل  ن بعض املناطق ا ٔن اك هللا، الشتا، 

م ٕان شاء هللا ٔ رمحنا يف القريب من ا متناو من سيدي ريب  ٔمطار، وت   .ا
يف السنوات الفارطة، جفميع ا ٔخرى،  ة  ات مستعدة من  لقطا

ات الربد القارص وال  ة مو ل ملوا ٔي اح ة  ستعداد ملوا ٔمت  ىل 
ىل  ٔمطار وال الثلوج، فاللك  ساقط ا ب  س الثلوج وال انقطاع الطرق 
ٔن هاذ السنة ٕان شاء هللا  متناو  ستعداد، وكام السنوات املاضية ت ٔمت 

ة ٕان ل الشتا وذيك السا لو مبا يلزم من  تطيح بعدا شوية د شاء هللا نتد
ر   .اجلدية والعمل املثا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل مسامهته القمية معنا يف هته اجللسة ر    .شكر السيد الوز
ضيات املادة  شارن،  168وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا

لس بطليب تناول اللكمة يف ٔسئ  توصلت رئاسة ا لسة ا هناية 
ة العدا  ٔحرار ومجمو الشفهية، تقدم هبام لك من فريق التجمع الوطين ل

عية حول  ولوج احملامون وموظفي كتابة الضبط واملرتفقني ٕاىل "ج
ال احملددة، واليت "احملامك ٓ ل ا ىل احلكومة دا ل الطلبان  ٔح ، وقد 

ل معها يف ٕاطار لتفا دة املوضوع ربت عن استعدادها    .و
ني ق دود دق ٔحرار يف  ٔعطي اللكمة لفريق التجمع الوطين ل ٓن    .وا

شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لامدة  سائلمك،  168طبقا  شارن،  لس املس يل  ا من النظام ا
ي تعرفه حمامك اململكة، جراء تطبيق  قان ا ح ر، حول  السيد الوز

ح قانون ة إالدالء جبواز التلق   .ٕالزام
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ني ق دود دق عية يف  ج ة العدا    .اللكمة ملمثل مجمو

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔن  ٔمتىن  لمك، و اوب د ىل هاذ الت شكرمك  ٔ ت ش اليوم، و ري بغينا 
ن يعرفون هاذ هاذ ا شمل مجيع الفرقاء اليوم ا ٔن  اوب ميتد ٕاىل  لت

عتبار  يل تطرح اليوم يف احملامك،  ن حول هاذ إالشاكل ا يل اك الف ا خ
ة  ٔمه املرافق احليوية يف احلياة اليوم يل هو من  ٔوال حلساسية هاذ املرفق، ا

ل املتقاضني ل املواطنني ود   .د
ٔ ت  ٔننا حنلو إالشاكالت بطبيعة احلال،  ٔنه مايش صعيب  نقول اليوم ب

ٔنه اخلالف مايش حول  الش؟  شارية،  ملقاربة ال حلوار و لنا  د
يل  ٔرقام ا ٔن ا عتبار  ٔصبح،  ح اليوم  ٔن التلق ىل  فقني  ح، لكنا م التلق

ة امجلاعية 25وصلنا اليوم  لمنا   .مليون، خصنا نوصلو 
الف اليوم حول الطر  ش خرج هاذ القرار، هاذ خ يقة، الطريقة 

يل تيعرفو  قي ا ن إالشاكل احلق رة هاذي، هنا فني اك ورية وهاذ املذ ا
  .اليوم هاذ امللف هذا

صاص  خ ٔنه  ر، ب ٔنه انتوما تتعرفو، السيد الوز ، تنقولو اليوم ب
ل املواطنني، هذا  ٔساسية د ت ا يد احلقوق واحلر ل تق ٔصيل د ا
ٔن نصب هذا الربملان ما معر  ذ  لمي م ٔ حسب  ل الربملان،  صاص د اخ
كون حمدد يف  ٔو تفويض  كون قانون إالذن  ٔنه ٕاما  اصدر يش تفويض، 

ٔن حىت يش لو،  كون حمدد يف املضمون د يل .. الزمان،  ٔ هاذ اليش ا
ٔنه راه الربملان السابق ش تقول يل ب   .تنعرف، ما ميك

يل مات ما ميكن لوشالربملان ا لتايل ا .. لسابق مات وشبع موت، و
لتايل هاذ التفويض هاذ احلا تنقول  ٔو املولك، و ي مبوت الويل  هت الواك ت
ٔنه تصلح هاذ احلا  متىن  د احلا شاذة يف املغرب، ت ا يف وا ٔنه اليوم اح

رجع ٕاال يف ٕاطار مقاربة  ونعاجلو هاذ إالشاكل وما ميكن لنا نعاجلوه ونعاود 
ا  رو هاذ املبادرة، اح مك انتوما تد ٔ ر،  متىن، السيد الوز ل احلوار، وت د
ىل  د ما رايض  ٔنه فعال اليوم حىت وا بو هاذ امللف،  ٔننا نوا ن  مستعد
يل اكينة قدام  ل احملامك وهاذ العسكرة ا هاذ الوضع اخلطري، اليوم احلا د

ٔمن حمرج،  احملامك، لك يش حمرج اليوم، ل ا القضاء حمرج، اجلهاز د
ىل حمامكة  ني، احملامكة العاد فني يه اليوم؟ واش غهنرضو  املتقاضني حمر
دة  ادي يبات لي و ٔنه  د اليوم مفروض  ري خشص وا ؟ تصورو  اد

ادل لو يف احملامكة، هاذ اليش مايش  بعش احلق د ٔنه ما م س    ..يف احل
  .وشكرا

س   :اجللسة السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس
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ٔربع دقائق دود  ر يف    .اللكمة ملعايل الوز

ر العدل لطيف وهيب، وز   :السيد عبد ا
س   .شكرا السيد الرئ

ٔمور ما  ع هاذ ا ٔنه نت شار احملرتم، ب ل احملرتم، السيد املس لزم ٔكد  تن
ٔنه حيز يف النفس هاذ النقاش ا ٔصيل حمايم، و ٔن  ساش  ين تن ن ب يل اك

ىل حسن تطبيق .. وبني هيئة احملامني، ولكن حنن ر، مسؤول  ٔ وز
رتازات  ل  ليه الربملان د القانون وتطبيق القانون، هناك قانون صادق 
ل  لو تيقول املرسوم د الوقائية، وهناك مرسوم، واملرسوم يف املادة الثالثة د

ٔو مبوجب مراسمي ومقوذ "تيقول  2.20.92 ررات تنظميية وٕادارية، 
ات اشري وبال ٔ هنا "بواسطة م ، واحلكومة صدرت بالغ وتتقول اجلواز، 

ر يف  ٔ وز د ونقول لو  ش جنلس مع يش وا ش نطبق القانون، ما ميك
ادي نلغيو القانون ، نقول  ال    .دو

ه الني ه القضاة وف ٔن ف الش؟  ابة ٔكرث من هاك در االتفاق الثاليث، 
ٔما  ستورية،  ل احملمكة ا وزارة العدل، هذا قرار د ا  ه اح العامة وف
لتعاون  ٔعاملها إالدارية واملدنية جمال مشرتك  إالدارة القضائية يف مجيع 

ر هاذ ذية والقضائية، خصين ند سيق بني السلطة التنف كرب ... والت
ه لس ف ع الثاليث،  ج س  لسادة احملامني ودر  ء العامني ورئ الو

ا واعطينا  ٔول والسادة احملامني، واتفق س ا ل  10احملمكة والرئ م د ٔ
ا  رو، واشتغلنا معهم حبسن نية، رغب ادي ند ٔشنو  ل وقلنا هلم ها  ٔ ا
روه يف هاذ البالد، ٕاال  ٔشنو هو؟ هو تطبيق القانون، لكيش ميكن ند

ليه الربملان تطبيق القانون، مايش الربملان مات ٔ  ا، هذا قانون صادق  و اح
ش ٔحاكم لكها القوانني لكها ما ميكن ل   .وٕاال نلغيو ا

ٔ فاحت حوار ىل تطبيق القانون،  سهر  ش    .ٔ هنا 
لسلطة القضائية مع السادة  س املنتدب  اليوم اكن لقاء بني الرئ

لست مع السي لست مع السادة احملامني و ركهتم و س احملامني، و د رئ
ة  رو مراق رو معل مشرتك، وند ركته، وقلنا ند مجعية هيئات احملامني و
ع  ج مشرتكة، ولكن راه احملمكة، وقلنا هلم احملامني كرب هبم ودر معهم 
هاش  ساخون، ما در هاش مع ال هاش مع العدول وما در الثاليث وما در

شتغلو يف احملمكة   .مع اخلرباء لكهم ت
ٔنين نلغي قرار احلكومة وقرار  ولكن، ش ميكن يل يتطلب مين 

لتو ليه وتيعطي السلطات د صوص  ٔشنو املطلوب؟ .. ومرسوم م د 
ة املشرتكة  رو املراق ا، بغاو يد رو التعاون معنا مرح يل مطلوب بغاو يد ا
ا، ولكن يف  ٔمة مرح حو احلوار حبضورمك وحضور ممثيل ا ا، بغيتو نف مرح

ٔنمت، السلطة دود ال ليه  ي صادقمت  لغاء القانون ا ٕ  يطلب مين 
شار  د املس ٔن وا ، مايش  و ٔو مازال هنا اسمترارية ا رشيعية اكنت  ال
شارن، ال؛ هناك دو  ش املس ٔنه ما اكي مات خصين نلغي القانون 

  .وهناك قانون وهناك ٕاجراءات

سمحو يل السادة احملامون ميكن يطلبو  س ،  يل بغاو، ولكن ل ا
، وٕاال  دم ٕاعام ٔو  لغاء القانون  ٕ ر  ٔن يطلب من وز من حق يف هذا الب 

و تفككت   .هذه ا
د وما معر  12هذه دو  قرن ويه موجودة، ما معر زعزعها يش وا

ٔ تنطلب من السادة احملامون من  ة،   د، ومايش ف زعزعها يش وا
لحو  ٔهنم جييو  من  %80ار ولكن يتحملو مسؤوليهتم، راه هذا املنرب 

 ٔ حو حوار، ولكن هوما تيعرفو و ح، نف رن التلق السادة احملامني راه دا
ىل  ٔن احملامني حريصني  يفاش  لقانون، وتنعرف  يل  متسك د تنعرف ا
شلك مشرتك  ٔ تعاونو  شلك مشرتك،  شتغلو   ٔ تطبيق القانون، 

ٔنه ٕاىل ا القانون يف هاذ  لتطبيق القانون،  ٔو ٕاىل ما طبق خترق القانون 
رتمش، هناك  دا يف الشارع ما غيت ٔخرى، و االت  احلا ما غنطبقوه يف 
ٔنت  ل احملايم  ور د ٔن يطبق القانون، وا ، هناك قانون، وجيب  دو

ىل حسن تطبيق القانون ٔ تنعرفو وهو احلرص    .تتعرفو و
ل،  ٔ اه، اعطينامه ا ا طبق االت، اح حنا هلم مجيع ا واجمتعنا معهم، ف

ٔن مينع مواطن من  ايم احلق  لم س  بغاو يتظاهرو هذا حقهم، ولكن ل
ت  ىل احلر هيرض  ٔن احملايم  ل،  ٔن مينع زم س  احلق  دخول احملمكة، ل
رافع، مايش  رافع،  ل احملمكة  فق معك بغا يد د ما م ٔن وا ت  حلر و

ٔن ه ليه،  ل حامية هتجمو  ٔ ٔن ميوت من  ل احملايم، هو  ور د ذا هو ا
ىل حريته وخيتلف معك ولكن  ٓخر، هذا هو احملايم، تيدافع  حرية ا
ٔنت، هذا هو احملايم مايش مينع  ىل حريتك  ش يدافع   مستعد ميوت 

لو احملمكة   .الناس يد
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامه  ر، وشكرمك    .تمك يف هذه اجللسةشكرا معايل الوز

ٔعامل هذه اجللسة دول  نا  كون قد استوف   .وهبذا 
 .شكرا ملسامهتمك

 .ورفعت اجللسة

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

وبة سلمت لرئ :ملحق   .اجللسة اسةمدا مك

  مس لوي  شارة السيدة لبىن  ب املس شاري تعق لوطين حتاد امس
ملغرب يف موضوع ة يف : "لشغل  ة املشاريع املندر تعزز فعالية وجنا

عية  ج الية  مج تقليص الفوارق ا ر   "ٕاطار 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ل  حتاد الوطين  شاري  مس مس ٔتناول اللكمة  ٔن  شغل رشفين 
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ستورية اللها . ملغرب يف ٕاطار هذا اجللسة ا مثن من  اسبة  ويه م
مج تقليص الفوارق  ر ديد  جمها بت ر الزتام احلكومة يف احملور الثالث من 
سخته  مج يف  لنتاجئ اليت حققها هذا الرب لنظر  عية  ج الية و ا

ٔوىل  ىل2023-2017ا ج ،  صادي و ق عي واخلدمايت املستوى 
ورو ء  احئة و   .رمغ تداعيات 

االت احلرضية والقروية  ل بني اجلهات وبني ا ٕان جحم اخلصاص املس
لني، ويف  لني واملتد دجمة مبشاركة خمتلف الفا يض وضع مقاربة م يق
رشية  ة وال س لو مقدمهتم جمالس اجلهات، وتعبئة لك املوارد املالية وا

د من هذه الفو  ىل قدم ل ارق وضامن استفادة املواطنات واملواطنني، 
ٔساسية   .املساواة، من اخلدمات ا

ر   ،احملرتم السيد الوز
الية  ٕان رتبط بغياب الرغبة يف احلد يف هذه الفوارق ا إالشاكل ال 

صصة لها، بقدر ما هو مرتبط بضعف  ٔو بق الربامج ا عية  ج و
ٔدى ٕاىل ضعف حاكمة تزنيل هذه الربامج وتع ، مما  دد اجلهات املتد

هود لموارد املالية وا قي  ب يف هدر حق   .التقائية هذه الربامج وس
ة السابقة،  هبت  بالد يف هناية الوالية احلكوم ي ت وهو اليشء ا

د القانون املتعلق  الل اع رامج من  ن من  د مبنظومة اسهتداف املستف
د ٕ عي و ج مع  التا لس ي اث الواك الوطنية  ، وهو القانون ا

ٔرض الواقع، بدعوى  ىل  ت سياسوية ضيقة دون تزني  الت حسا
ابية نت ستحقاقات    .قرب 

ٔ الفو  ٔي وقت اوشلك مس ٔكرث من  ملغرب،  اليا  الية  رق ا
متع يف الس  بريا اعتبارا مىض، حتد نوات لتحوالت الكربى اليت عرفها ا

لنظر ٕاىل تنايم رفض الفوارق ووعي املواطنني  املزتايد  رية، وذ  ٔ ا
دم رضامه مقارنة مع انتظار هم حبقوق  ٔكرث عن  ٔكرث ف هتم اوتعبريمه 

اهتم اج عي  ،و ج صادي و ق وهذا راجع ٕاىل ضعف قدرة احمليط 
ابة ال ست ىل  نتظارات رشاحئ واسعة من والسيايس واملؤسسايت 

شهم   .الساكنة وحتسني ظروف 
الية ي  سيني من الفوارق ا ىل ويف هذا السياق جند مظهرن رئ ت

ٔول يف  عياملظهر ا ج ىل الصعيد  الية  ؛ واملظهر الثاين يف الفوارق ا
صادي ق ىل الصعيد  الية    .الفوارق ا

عيف خيص الفوارق : ٔوال االت ميكن ٕاجامل  ةج ها يف النقاط بني ا
  :التالية
   ىل ىل املستوى اجلهوي معدل الفقر  جتاوز معدل الفقر النقدي 

ىل ذ فٕان الفقر يظل ظاهرة قروية  الوة  املستوى الوطين، 
ياز  ؛م
  الف بري  بني اجلهات سبة البطا اخ الفا   ا؛اخ

   التفاوت بني اجلهات ف خيص الولوج ٕاىل اخلدمات
ٔسياسية، الس ة؛ا   التعلمي والص

صادي ميكن احلديث عن  :نيا ق الية ذات الطابع  ف خيص الفوارق ا
  :ٔمهها وفق املؤرشات التالية

   لق الرثوة يف بعض اجلهات ث  ركزي جغرايف قوي من ح وجود 
يل  ا ىل مستوى املسامهة يف الناجت ا ٔخرى  فقط دون ا

 إالجاميل؛
   ىل م الية  د، فٕان وثرية الفوارق ا لفرد الوا سهتالك  ستوى 

ري  د ما و زال بطيئة ٕاىل  التقارب بني اجلهات االثين عرشة ال 
سة حسب املناطق ا  ؛م

   وازنة ري م ارتعبئة  ىل املستوى الرتايب كام توحض لنا ذ  لالد
ة  .الودائع البنك

لس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ليه، فٕاننا يف   وبناء 
الية  شودة واحلد من الفوارق ا ل بلوغ التمنية امل ٔ شارن، ومن  املس

عية، ندعو ٕاىل رضورة ج  :و
   لني، مبا فهيم املنظامت ستحرض خمتلف املتد شارية  د مقاربة  اع

ة الثانية من  س داد ال ٕ ٔثناء خمتلف العمليات املرتبطة  النقابية، 
الي مج تقليص الفوارق ا عية؛ر ج  ة و

   ٔرس ل استفادة ا ٔ د من  عي املو ج ل  إالرساع بتزنيل الس
عي؛ ج مع  رامج ا  الهشة والفقرية من 

  ل ضامن التقائية السياسات تعزز احلاكمة من ة  ٔ ةالعموم  املو
عيةل ج   ؛د من جحم الفوارق 
  د م ا اع ديدة قوا ايل  إالنصافقاربة  ةواا لمناطق  ٔسبق

ٔدىن من رشوط  ر العمويم لضامن توفري احلد ا س الهشة يف 
ش الكرمي للك املغاربة يف السهل والصحراء واجلبل  ؛الع

  صادية  السعي ٕاىل ضامن ق لمرٔة يف احلياة  مشاركة فعلية 
ة عية والسياسية والثقاف ج   ؛و

   مي الفوارق  الوطنية إالحصائيةتعزز قدرات املنظومة يف جمال تق
ل والرثوة   ؛ىل مستوى ا

  ايل ميقراطية احمللية وتعزز التضامن ا بة  حتسني ا رب دمع وموا
صاد التضامين؛  ق

  ٔرايض الساللية يف صلب التمنية  ،جعل العقار، مبا يف ذ ا
سامه يف حتسني وضعية ذوي احلقوق،  ي س لشلك ا الية  ا

س  اء؛الس ال
  لتقائية بني مجيع  لضامن إالداريلالمتركز ا ثاق م  إالرساع بتزنيل
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ات  ؛اجلهوي ىل املستوى القطا
    ليات حمددة ومضبوطة مي النوعي وضع  التمنية  ططاتلتق

 ؛اجلهوية

   ىل ىل الرشاكت والرضيبة  ل الرضيبة  الرفع من حصة مداخ
مع  ة ٕاىل اجلهات، وا ل املو و اميلإالجا ي تقدمه ا  .ا

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 


