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 ئاةةاملحمضر اجللسة 
 

 (.م8192 زيو يول 91ه )9331 ذو القعدة 3اإلثنني  :التئاريخ

ئيس جملس لر  الرابعالنائب  ،عبد الواحد االنصاري السيد: لرائسةا
 النواب.

ثالثة ابتداء من الساعة ال دقيقة ونعشر ت و ااعثالث س :التوقيت
 .الثالثنيو  الثانية والدقيقةمساء 

األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  مناقشةجدول األعمئال: 
 احلكومية التالية:

 ؛التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 
 ابلنقل؛ ةكتابة الدولة املكلف 
 تصادواإلق التقليدية والصناعة اجلوي والنقل السياحة 

 ؛اإلجتماعي
 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ 
 قتصاد كتابة الدولة املكلفة ابلصناعة التقليدية واال

 االجتماعي؛
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ 
 املكلفة ابلتنمية القروية واملياه والغاابت؛ كتابة الدولة 
  وشؤون  ابملغاربة املقيمني ابخلارج ةاملكلفالوزارة املنتدبة

 اهلجرة؛
  الوزارة املنتدبة املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع

 ؛املدين الناطق الرمسي ابسم احلكومة
 ؛تجارة اخلارجيةابلاملكلفة  الدولة كتابة 

 

 :السيد عبد الواحد األنصئاري، رةيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسئادة النواب احملرتمون،

ام ظمن الدستور وعمال مبقتضيات الن 911طبقا للفصل 
 الداخلي جمللسنا املوقر خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية ملراقبة

سؤاال شفهيا  38العمل احلكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 
 :موزعة على القطاعات التالية

 واملاء؛ واللوجستيكالتجهيز والنقل  -
 القطاع املكلف ابلنقل؛ -
 السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد -

 اإلجتماعي؛
 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ -
 األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ -
 القطاعات املكلفة ابلتنمية القروية واملياه والغاابت؛ -
 العالقات مع الربملان واجملتمع املدين؛ -
 .التجارة اخلارجية -

بداية نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة، فليتفضل    
 .الوهتا مشكوراالسيد األمني لت

 :اجمللسالسيد السئالك بولون أمني 

 شكرا السيد الرةيس،

 :توصل مكتب اجمللس ابلنصوص التشريعية التالية

 .يتعلق بتنظيم مهنة وكيل يف اجلمرك 92.91مشروع قانون رقم  -



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

2 

ام قرار يتعلق ابلغائبني للمرة الثانية والثالثة تطبيقا ألحك
، 11ة اخلامسة من الفصل الدستور املنصوص عليها يف الفقر 

من النظام الداخلي  931و 931وعمال مبقتضيات املادتني 
جمللس النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أمساؤهم 
تغيبوا عن اجللسة العامة للمرة الثانية والثالثة خالل هذه الدورة، 

والرابعة  ةوتطبيقا ملقتضيات النظام الداخلي احملدد يف الفقرتني الثاني
وذلك بتالوة أمسائهم يف اجللسة العامة ونشرها  931من املادة 

يف اجلريدة الرمسية للربملان والنشرة الداخلية للمجلس واملوقع 
 .اإللكرتوين

 :الغائبون للمرة الثانية

 ؛8192يوليو  92و  99النائب السيد أمحد الغزوي جلسيت  -

 .8192يوليوز  3و  8النائب السيد حممد حلموشي جلسيت  -

 :املتغيبون للمرة الثالثة

 يوليو 85و 99-5النائب السيد حممد الزهراوي، اجللسة 
8192، 

 99النائب السيد عبد الرمحن اإلدريسي البوزيدي عن جلسيت 
 .8192يوليوز  3و يوليو 85و

سؤاال   931سؤاال شفواي و 25ب وتوصلت رائسة جملس النواب 
الكتابية، ومت سحب سؤال كتايب جوااب عن األسئلة  31كتابيا و

 .واحد، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيد أمني اجمللس،

توصلت الرائسة برسالة من السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع 
 :الربملان واجملتمع املدين خيرب فيها مبا يلي

طلب السيدة كاتبة الدولة املكلفة ابلتجارة اخلارجية إدراج  -
لة األسئلة املرتبطة ابلقطاع املتعلق هبا مباشرة بعد اإلجابة عن األسئ

 لتزاماتالاملتعلقة ابلصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي نظرا 
 .حكومية طارئة

 السيدات والسئادة،

أود اإلشارة فقط فيما خيص الطلبات املقدمة من لدن       
من  958ملادة السيدات والسادة النواب بناء على مقتضيات ا

الثة ثالنظام الداخلي جمللس النواب، فقد تفاعلت احلكومة مع 
 :حول املواضيع التالية تطلبا

 الشواطئ من طرف أشخاص بدون سند قانوين؛ احتالل -

 وكذا الوقاية من احلريق من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية؛ -

عة اوموضوع الغموض الذي يشوب ملف مقلع الغاسول جبم -
القصايب مبلوية إبقليم بوملان عن اجملموعة النيابية للتقدم 

 .واالشرتاكية

 حضرات السيدات والسئادة،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا    
نرحب بداية  واملاء، واللوجستيكونستهلها بقطاع التجهيز والنقل 

تدبري  اليت تشوب تاالختالالابلسيد الوزير، والسؤال األول عن 
املقالع للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، فليتفضل، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النئاةبة السيدة أمسئاء النئاصفي

 شكرا السيد الرةيس،

 السيد الوزير احملرتم،

ال جنادل يف الدور املركزي الذي تقوم به املقالع يف تنشيط 
تصاد الوطين، خصوصا يف جمايل البناء وإنشاء الطرق، إضافة اإلق
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إىل مسامهتها يف تنمية مداخيل اجلماعات الرتابية واجلهات، لذا 
نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات اليت تتخذوهنا للوقوف 

 .والتجاوزات اليت ينوء هبا القطاع؟ وشكرا االختالالتعلى هذه 

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السئادة النواب،

 شكرا السيدة النئاةبة،

السيدة النائبة، كما ال خيفى عليك كان عندان واحد التشريع    
اوزا، وهناك ع أصبح متجفيما يتعلق بتدبري املقالع، هاد التشري
 8191نرب التطبيق يف نو  بطبيعة احلال تشريع جديد دخل حليز

واللي بطبيعة احلال أعطى أمهية  81.93بط ابلقانون اللي مرت
لكل األمور اليت تتعلق ابلبيئة، وكذلك رفع من املدى دايل املراقبة 
دايل املقالع وأصبح لدينا اآلن مستوى يتعلق ابملخططات 

، وكذلك هناك جلان على مستوى العمااليت واإلقليمي اجلهوية
كملو نالوطين، وإن شاء هللا دااب ملي غولكن كذلك على املستوى 

الرتسانة ابقي لنا واحد القرار مشرتك مع الصيد البحري، ستصبح 
هذه الرتسانة جاهزة بطبيعة احلال للتطبيق، وأعتقد إن شاء هللا 

 .لرئيساجملال داملقالع، شكرا السيد ا أنه ستتم املراقبة الشديدة هلاد

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النئاةبة السيدة سعئاد بولعيش احلجراوي

 شكرا السيد الرةيس،

إجناز كبري حيسب حلكومة عبد  81.93صحيح أن القانون    
ظيمية لضبط تن اإلله بنكريان، اليوم هذا القانون حيتاج إىل نصوص

العالقة بوضوح بني السلطة الوصية وابقي املتداخلني، يستحضر 
فيها مضمون دفاتر التحمالت واملعايري البيئية والبعد اإلجتماعي 

 .للعاملني وللساكنة اجملاورة

السيد الوزير، هاد الناس اليوم منوذج تغرمت ال حيتاجون ملنطق    
سيد ألضرار، فالغبار الاالصداقات، بل لتعويضات قانونية عن 

يبقى دائما الغبار مهما كانت اإلجراءات ومهما كانت الوزير غ
اجملهودات، وابلتايل منطق التعويضات عن األضرار أصبح مطلبا 

روط منح التدقيق يف ش أساسيا وضروراي السيد الوزير، أيضا جيب
 .الرخص

قليمية إلمن هاد املنرب السيد الوزير، ألتمس منكم ومن السلطة ا    
أن تعيدوا النظر مع التدقيق يف الرتخيص ملقلع مبدخل دوار 
العناصر مجاعة اتغرنت نظرا لقربه من الساكنة واللي أكيد غيخلق 
أضرار بيئية إحرتاما للمجهودات الوطنية وللمواثيق الدولية اليت 
وقعها املغرب، فعال ال ميكن اإلستثمار أن يكون على حساب 

 ..دوار بكاملها

 :سيد رةيس اجللسةال

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة لكم 
 .السيد الوزير للرد على التعقيب

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

ال بغيت غري نشري السيدة النائبة القانون خرج فعال، املرسوم    
دايل القرارات، كما  91جنا تقريبا ، خر 8191نونرب 31خرج يف 

قلت ابقي قرار مشرتك مع الصيد البحري، ابش تكمل هاد 
الرتسانة، لكن اآلن الرتسانة أغلبها اآلن مطبق، حتدثيت على هاد 
املقلع هذا دايل اتغرنت، هذا مقلع مرخص له، بدات املسطرة 
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بشكل عادي مرخص له، هذا املطلب هذا دايل التعويضات هذا 
آخر، لكن هذا مقلع مرخص له وانيت عارفة أن القضية دايل أمر 

الرتخيص فيها حبث عمومي، وفيها إمكانيات، إىل غري ذلك، ما 
ميكنش نرخصوا املقلع وجنيو نقولوا مضر ابلبيئة، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا، منر للسؤال املوايل وهو عن تدهور حاالت بعض الطرق 
ق لسيدات والسادة النواب احملرتمني من نفس الفريق، فرياملصنفة ل

 .العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النئاةب السيد ادريس الثمري

 شكرا السيد الرةيس،

كتوفر بالدان على رصيد طرقي من الطرق  السيد الوزير،
ألف، تتعرض  39املصنفة الوطنية واجلهوية واإلقليمية ما يفوق 

لطرق لإلتالف والتدهور، وكتويل هاد الطرق غري قابلة هذه ا
، كنعطي مثال طريق مجاعة سحيم اليوسفية. نسائلكم لالستعمال

السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة إلصالح هذه الطرق وصيانة 
 .هذا الرصيف؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا

در اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد القئا
 :واملئاء

شكرا السيد النائب، بطبيعة احلال هاد السؤال تيحيلنا على 
اإلشكال أو اإلشكاالت اللي تتعلق ابلصيانة الطرقية، وحنن 
نتحدث فقط عن الطرق املصنفة اللي فيها الطرق الوطنية واجلهوية 

  51333ه عندان تقريبا واإلقليمية، كما يعلم السيد النائب را

كلم، احنا عندان واحد املستوايت دايل الصيانة، كاين صيانة 
اعتيادية وكاين الصيانة اللي تنحافظوا عليها على الرصيد الطرقي، 
وتنعطيوا أولوية بطبيعة احلال للطرق اللي تتعرف واحد الكثافة 

عربة يف اليوم، وعندان  8111دايل حركة السري اللي تتجاوز 
طة بتوسيع باجملموعة دايل املخططات اللي مرتيعة احلال واحد بطب

السيد النائب،  .الشبكة املالءمة دايهلا التثنية دايهلا إىل غري ذلك
مليون درهم يف هاد  111احنا سنواي تنخصصوا حوايل مليار و

 3وايل ح صحيح أن املبلغ اللي خاصنا خنصصوالقضية الصيانة، 
ادي هاد امليزانية هنا تنحاولوا يف إطار داملليار دايل الدرهم، اح

لواحد العدد دايل الطلبات على املستوى الوطين،  أننا نستاجبو
 .شكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .تعقيبكم السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم

 :النئاةب السيد ملود مهرية

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

خيتلف عاقل حول حجم  السيد الوزير احملرتم، قد ال
اجملهودات اليت بذلت واليت يتم بذهلا من طرف السيد الوزير أو 
من طرف سابقكم، لكن هذه اجلهود مت تركيزها على الطرق 
السيارة والوطنية، وبعضها اجلهوية، أما الطرق ذات الطابع 
اإلجتماعي واليت هتم حياة املواطن وتربطه مبصاحله وحاجياته 

اإلقليمية منها تبقى دون مستوى التطلعات.  اليومية وخصوصا
وأسوق لكم السيد الوزير على سبيل املثال ال للحصر، إقليم 
اليوسفية وما تعانيه الشبكة الطرقية من ضمن ما يعاين منه من 
إكراهات عديدة، وخنص ابلذكر الطريق اإلقليمية الرابط بني 

مصدرا و اليوسفية ومجاعة اسحيم اليت أصبحت حالتها كارثية 
 .جملموعة من احلوادث املتتالية
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كما أذكر سيادتكم بعدم تفعيل الشراكة الثالثية اليت تربط 
وزارتكم واجمللس اإلقليمي وجملس اجلهة وختص إصالح وجتهيز 

كيلومرت من الطرق داخل اإلقليم، لكنها ال زالت حبيسة   931
 ، لذلك نعيد مساءلتكم، السيد الوزير،8193الرفوف منذ سنة 

عن التدابري اليت ستتخذوهنا وتويل العناية هلذا النوع من الطرق 
 .ودوره يف تفعيل شراكات وزارتكم؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد عن 
 .التعقيب

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

لنائب املرة اجلاية سولين على اليوسفية ابش نعطيك السيد ا
املعطيات، ألنك تكلميت على اإلتفاقية الثالثية، أان ما عنديش 
علم أبن كاينة شي اتفاقية وقعتها وزارة التجهيز والنقل وهي 
حبيسة الرفوف، مجيع اإلتفاقيات اليت وقعت حنن بصدد أجرأهتا، 

ي ذكرمت ما طرق السيارة الرقم الذاثنيا قليت أنه تنعطيوا األولوية لل
عندوش عالقة ابلطرق السيارة، الطرق السيارة هذه شركة عندها 

مليون ختص  111الصيانة دايهلا تقوم هبا أان تكلمت على مليار و
الطرق الوطنية واجلهوية واإلقليمية هادي تتهم فقط الصيانة، أما 

صصوا هلا خفيما يتعلق ابلتثنية وال التوسيع وال غريه هذه تن
 .ميزانيات أخرى، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

امللك العمومي البحري للسيدات  ابحتاللشكرا، سؤال يتعلق 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 

 :النئاةبة السيدة مينة الطئاليب

 الوزير احملرتم، فيما يتعلق ابستغالل امللك البحريالسيد 
غري قانوين  بشكل احتاللهجند اآلن السيد الوزير احملرتم أبن يتم 

وأحياان عشوائي يسيئ أوال لصورة الشواطئ املغربية ومينع املواطنني 
 .املغاربة من الولوج إىل هذا امللك املشرتك؟ شكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

 .لكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلواا

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

السيدة النائبة هاد امللك املشرتك تنتظمه جمموعة من القوانني 
وتنتظمه جمموعة من األمور التنظيمية، آخرها الدورية الوزارية ما 

 8192ماي  91والنقل ل بني وزير الداخلية ووزير التجهيز 
 الستجماملواللي تتكلم بوضوح على أن مجيع الشواطئ املفتوحة 

توضع رهن إشارة اجلماعات الرتابية اليت تتكلف بتدبريها 
 املؤقت للملك العمومي، االحتاللواستغالهلا يف إطار مسطرة 

وإبرام اتفاقيات الشراكة توقع من طرف املصاحل الرتابية التابعة 
واجلماعة املعنية واعتماد كناش التحمالت والتقيد  للوزارات
 % 21واستغالل الشاطئ مع احرتام حصة  استعمالبتصميم 

لألنشطة اإلقتصادية والتجارية، هذا  % 81موجهة للعموم و
واحد التوازن دقيق خص أنشطة وخصها تفتح لسميتو، وراك 

دايل  دالحظيت أنه هاد اليامات السلطات احمللية تقوم بواحد العد
العمليات فعال لتحرير بعض املناطق اللي ما بغاوش بطبيعة احلال 

 .البعض أن يلتزم مبقتضى هذه الدورية، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة، تفضلوا
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 :النئاةبة السيدة مينة الطئاليب

 نشكرا السيد الوزير، يف الواقع أبن العملية مت سحبها أوال م
من تدبري هذه % 21اجلماعات احمللية وأنه مت االستحواذ على 

هناك جلن  % 81الشواطئ من طرف وزارتكم، الباقي الذي هو 
، وأن مإقليمية تتداخل فيها جمموعة من املصاحل مبا فيها مصلحتك

حينما  هذه الشواطئ ويتم هناك فوضى، ما يقع ال يتم تتبع مكرتو
 مربع يتم االستحواذ على أكثر من مرت مثال 81يتم اكرتاء جزء 

ألف مرت مربع ويتم بواحد الشكل اللي أن كيهدد املواطنني ما 
يستافدوا ابجملانية إيال ما خلصتيش ديك املظلة وما خلصتيش 
ديك الطبلة اللي غتجلس فيها والكرسي ال ميكن أن تلج 
لشواطئك، وحنن نعرف أن املغاربة أغلبهم أن هذا هو امللجأ 

د ألنه غري مكلف سوى تكلفة الباركينغ، اآلن إذا مل تكن الوحي
تتوفر على ميزانية ضخمة ال تلج هلذه الشواطئ. كفى من 
خوصصت كل األمالك العمومية السيد الوزير أقوهلا كفى من 
خوصصة كل األمالك العمومية واتروكوا للمواطن متنفس ولو يسر 

 .يف هذه العطلة الصيفية، وشكرا

 :جللسةالسيد رةيس ا

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب احملرتم من 
 .فريق األصالة واملعاصرة

 :النئاةب السيد نور الدين اهلروشي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، هنا كيف قالت األخت هناك بعض املواطنني 
ينصبون مظالهتم وكراسيهم على الشواطئ اللي كحجز الرؤية على 

ات اللي عندهم األطفال صغار اللي كيعوموا على بعض األمه
شي وهذا خطر، كاين حاجة كارثة أخرى  املوجة ما كيشوفوهم

هو ابلنسبة لبعض املأكوالت اللي كتباع على الشواطئ وهذا خطر 
ألن الشمس معرضة للشمس ستة واحنا كنشوفوا حىت بعض 

ي ش اهلندية الزيت والعسل كيتباع هو الزيت والعسل ما كيتباع
حىت يف املناطق دايلو ماشي عاد يف الشواطئ هذا نوع من النصب 
واالحتيال السيد الوزير، وكاين القهاوي بعض القهوات والشاي 
اللي كذلك كيدوزوا هبم كيكونوا إما يف الفحم إما يف البوطة دايل 
الغاز هذا خطر ألإنذا العيال كينقزوا وهذا يقدر يطيح داك الشي 

ل وهاد الرخص هادو خاصو يتعرف ملن ويسبب يف شي مشك
تعطاوا السيد الرئيس راه أغلبية ذوي السوابق القضائية اللي  

 .كيستغلوا هاد الشي هذا، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير تفضلوا للرد

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

 السيد الرةيس،

تلطة خم السيدة النائبة، يبدو أن عندك واحد اجملموعة داألمور
ابية الشواطئ اآلن تقوم به اجلماعات الرت يف السؤال دايلك، تدبري 

مبقتضى دورية دايل وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية، وهذا 
لثانية امطلب اجلماعات الرتابية هي اليت تدبر هاد األمر، املسألة 

هذا غري صحيح أان  % 21قليت أن وزارة التجهيز تستحوذ على 
هي اللي  % 81و لالستجمامهي مفتوحة  % 21قلت لك 

خصها ختصص لألنشطة اإلقتصادية وهاد األنشطة اإلقتصادية 
ش عاود كالم ما نزايدو   نبقاوش نقولو والتجارية ابملناسبة ابش ما

اطئ ما غيينها ما ميكنش يكون شاثين على املغاربة راه املغاربة اب
تكونش فيه هاد األمور، القضية داملراقبة هذا ال تقوم به الوزارة 
لوحدها ألن كاين واحد العدد دايل القطاعات وزارية تتدخل يف 
املوضوع ولكن هاد الشي دايل كناش التحمالت وغريه تسهر 
 عليه جلنة يرتأسها الوايل أو العامل وظهر يل هاد الشي واضح

 .السيدة النائبة، شكرا
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 :السيد رةيس اجللسة

السيدة النائبة، الكلمة للسيد الوزير، السيدة النائبة احملرتمة 
من فضلك، السؤال املوايل هو عن إصالح وتوسيع الشبكة الطرقية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .رتمتفضلوا السيد النائب احمل ،والتعادلية

 :النئاةب السيد صئاحل أوغبئال

عن إصالح وتوسيع الشبكة الطرقية ابملغرب نسائلكم السيد 
 الوزير؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

 ..السيد الرئيس، ماشي هو هذا السؤال اللي عندي

 :السيد رةيس اجللسة

 .هو السؤال الرابع يف جدول األعمال

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

السؤال الرابع لفريق الوحدة والتعادلية يتحدث عن إقليم 
معني جا يف السؤال نقراه السيد الرئيس السؤال تيطرح ال زالت مل 

 و الشأن إلقليم القنيطرة الذي يعاينتشمل بعض األقاليم كما ه
من اهلشاشة يف بنيته الطرقية...، نسائلكم السيد الوزير عن 
التدابري املتخذة إلنصاف األقاليم اليت ال زالت تعيش...، السؤال 

كل عام نتكلم بشليم القنيطرة ما كاين ابس. أان غيتحدث عن إق
ا يتعلق فيمفيما يتعلق ابلطرق كاين واحد اجملموعة دالربامج 

ابلطرق املصنفة اليت تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز 

ا واملاء، عندان واحد اجملموعة دايل الربامج فيه واللوجستيكوالنقل 
مليون دايل  111الصيانة كما قلت اللي تتاخذ واحد مليار و

السنتيم سنواي وكاين واحد اجملموعة من األمور تتعلق ابلتوسيع 
ع طبيعة احلال تشملها جمموعة من االتفاقيات موابلتثنية وهذه ب

اجلهات ومع األقاليم ومع اجلماعات الرتابية. فيما يتعلق ابلطرق 
القروية كاين الربانمج الثاين دايل الطرق القروية حنن بصدد إهنائه  
 كاين الربانمج دايل التأهيل الرتايب مث كاين بطبيعة احلال الربانمج

ستلزم يالية واإلجتماعية اللي غرق اجملاألخري دايل تقليص الفوا
مليار دايل الدرهم اللي فيما يتعلق ابلطرق، شكرا  31واحد 

 .السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة السيد النائب للتعقيب، تفضلوا

 :النئاةب السيد صئاحل أوغبئال

وجه جهة ت حبال القنيطرة حبال اخلنيفرة، نتمىن هاد املرة غري
ي طرح السؤال، جل الشبكات الطرقية السيد الوزير  الفريق الل

يك على ونعط كتعاين وضررات جراء التساقطات املطرية األخرية،
دايلو  خنيفرة اللي كتعاين اآلن الشبكة الطرقيةسبيل املثال إقليم 

ايلك الزايرة د من جمموعة من املشاكل، ونفكرك السيد الوزير يف
اجملتمع اكنة خري املنتخبون و خنيفرة استبشرت ساألخرية إلقليم 

ساعة ال الاملدين ابش جمموعة من االتفاقيات خترج للوجود حلد 
ير  خنيفرة والساكنة دايهلا كلها السيد الوز شيء وقع، نعطيك مثال 

كتطلب منك تثنية الطريق الرابطة بني خنيفرة وكفنسور ابش 
فتح تنبين مالل ابش -خريبكة دايل  l'autoroute نطيحوا يف

نيفرة على اجملمع اإلقتصادي دايل الدار البيضاء وكذلك السيد خ
اللي كرتبط  9135الوزير كاين واحد الطريق اللي ثنااي دايهلا من 

بني كفنسور وتقبالت إقليم بين مالل قبيلة آيت عمو عيسى، هاد 
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الناس هادو اللي زرمت أخريا يوم السبت املاضي عايشني يف واحد 
 ..زمن مضى مازال كيثوقوا على الدواباحلالة قدمية كتعود ل

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب 
 .من فريق العدالة والتنمية

 :النئاةب السيد ابراهيم الضعيف

 شكرا السيد الرةيس،

أريد أن أتكلم عن طريق املوت أو النقط السوداء يف املناطق 
سية العيون، الطريق الرئي-ابلذكر حمور طانطان اجلنوبية، أخص 

كركرات حالة دايل بوجدور الداخلة و  -د إىل العيونرقم واح
الوفيات يف الطرق غري مسبوقة واستثنائية نسبيا مع نسبة املرور 

بني العيون  93اللي كاينة فهاد الطريق، كذلك الطريقة رقم 
الشي راجع والداخلة عرفات كذلك مؤخرا حوادث مميتة وهاد 

لألشغال رمبا ونشكر الوزير على الزايرة دايلو اللي كان قام هبا يف 
ولكن إما الشركات اللي عندها األشغال  9الطريق الرئيسية رقم 

ما كتحرتمش التشوير دايل األشغال أو أن كاين هناك نقط 
 .وغريها من األمور، وشكرا االسرتاحة

 :السيد رةيس اجللسة

آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد على هل من تعقيب إضايف 
 .التعقيبات، تفضلوا

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

 لو كان طرحيتشي عالش السيد النائب أان قلت لك  داك
  8191ل  8195خنيفرة جناوبك دااب من السؤال على إقليم 

 3كيلومرت،   952مليون دايل الدرهم،  981كاين حوايل
كيلومرت،   921داملنشآت فنية، يف املشاريع اللي يف طور اإلجناز 

، 8192مليون دايل الدرهم، املشاريع املربجمة برسم سنة  833
دايل املنشآت الفنية،  3كيلومرت و  15مليون دايل الدرهم و 951

صحيح اإلقليم خصوا مازال، ولكن هاد القضية اللي قليت عمميت 
ناطق دايل املغرب هذا غري صحيح، كاين واحد اجلهد  فيها على امل

كبري جدا تيدار على مستوى بالدان وكاين واحد العدد 
داإلمكانيات مالية هائلة كتدار، أنت تكلميت على الطريق اليت 

 ..9135تعود إىل 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوايل عن تردي الشبكة 
 ية ابلعامل القروي واجلبلي للسيدات والسادة النواب احملرتمنيالطرق

 .من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النئاةب السيد ادريس أقمين

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، عن تردي الشبكة الطرقية ابلعامل اجلبلي والعامل 
 .القروي نسائلكم هذا اليوم؟ ولكم الشكر

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

بطبيعة احلال هاد السؤال السيد النائب، هو يف نفس 
 السياق نعاود نذكر الربانمج الوطين الثاين للطرق القروية فيه أتهيل

 25مليار دايل الدرهم،  95.583يه كيلومرت، ف  95511دايل 
 95اء، وامل واللوجستيكممولة من طرف وزارة التجهيز والنقل  %
 التفاقياتابمتول من طرف اجلماعات احمللية اليت جلها مل يلتزم  %

ألف كيلومرت أعطيت  95اليت وقعت، حالة تقدم الربانمج تقريبا 
  8381فيه  ايب الليمث جا الربانمج دايل التأهيل الرت  االنطالقةهلا 
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ج هو برانم مليار دايل الدرهم وآخر هذه الربامج 8.5كلمرت وفيه 
 تقليص الفوارق الرتابية واإلجتماعية يف العامل القروي اللي كما أقول

مليار دايل الدرهم ستخص الطرق الغري  31دائما وأكرر وأعيد 
 .املصنفة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .م السيد النائب للتعقيب، تفضلواالكلمة لك

 :النئاةب السيد ادريس أوقمين

كنشكروك، السيد الوزير، على اجلواب دايلكم حول الطرق 
الغري املصنفة ألن هذا هو البيت القصيد ألن امسعنا حول الطرق 
املصنفة كيفاش كتعاود وهذا ما نكروش كيفاش الصيانة دايهلا  

يت ل الطرق الغري املصنفة الكتدار ولكن املشكل هو الصيانة داي
تتوالها اجلماعات احمللية يف العامل القروي ويف العامل اجلبلي، ومع 
األسف تعلمون السيد الوزير أن اجلماعات املوجودة يف هاد 
املنطقتني سواء القروية منها أو اجلبلية هي مجاعات فقرية، فما 

ارد البشرية رد املو ميكن هلاش ال من الناحية البشرية ال من انحية املوا
أو املوارد املالية أهنا تقوم ابلصيانة دايل هاد الطرق، مع األسف 
الدولة كتخسر واحد العدد دايل الفلوس يف البناء دايل هاد الطرق 

كيلومرت اللي   31هذه، على سبيل املثال كاين الطريق اللي دايل 
ع مداجلماعات اللي تبنات بواحد العدد دايل املاليري و  8بني 

األسف اليوم راه يف واحد احلالة اللي ما ميكن هلاش ما بقاش 
ميكن يدوز فيها شي واحد، الساكنة فهاد املناطق هادي كتعاين 
سيما يف ايمات الشتاء ملي كيكون الثلوج وال األودية، ألن  

ى كتعرفوا أبن التضاريس واملناخ دايل العامل اجلبلي كيأثر سلبيا عل
حلكومة عرب وزارتكم، السيد الوزير، أهنا الطرق، وهلذا نناشد ا

تشوف احللول املمكنة حىت ما نبقاوش هدر املال العام يف هاد 
سنني ما ختدم شي، رمبا  3سنني أو  3الطرق اللي كتبىن وكتبقى 

تشوفوا شراكة مع هاد اجلماعات، ميكن يكون عندها واحد شي 

ال كن إيشوية دايل اإلمكانيات اللي ميكن هلا تعامل معها ول
خليتوا هلا على العاتق دايل هاد الطرق كلها فهاد الشي ما ميكنش 
أهنا تقدر مادام أن هي ما قادراش ماداي وال ابملوارد البشرية اللي 

 .عندها ابش أهنا دير هاد الشي هذا، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب من فريق شكرا، 
 .نميةالعدالة والت

 :شوكري إمسئاعيلالنئاةب السيد 

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، هذه مناسبة ابش نذكر ابحلريق اللي وقع يف 
إقليم طاطا وخاصة اجلماعة متاع متنارت واجلماعات اجملاورة أكرب 
مشكل وكان سبب يف التوسع دايل هاد احلريق هو وعورة املسالك 

ماعات هادي عندها برامج والصعوبة دايهلا، يف حني أن هاد اجل
دايل تقوية هاد الشبكات هذه، مجاعة متنارت اللي تضررت 
وكذلك مجاعة آقا عندها اتفاقية بني يدي السيد الوزير حتتاج منكم 

 .إال العناية هبا، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد على 
وا من يد الوزير هناك تعقيب إضايف، تفضلالتعقيبات، عفوا الس

 .الفريق اإلشرتاكي

 :النئاةب السيد عبد الفتئاح اهل مكي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، يعيش إقليم أوسرد مؤخرا على واقع حوادث 
السري خطرية خصوصا ابلطريق الوطنية الرابطة بني الداخلة 

وادث املميتة تكاثر احل ومهرزي املتوجهة حنو القطر املوريتاين ويعاز
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إضافة للسرعة املفرطة إىل غياب عالمات التشوير ووضعية الطريق 
الكارثية اليت حتتاج تدخل عاجل إلصالحها. السيد الوزير، حنن 
أمام طريق صلة الربط بني املغرب وعمقه اإلفريقي أنمل أن تكون 

 .، شكراواالنتحاراتالطريق يف مستوى التطلعات 

 :لسةالسيد رةيس اجل

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ كلمة السيد الوزير للرد على 
 .التعقيبات

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

القضية دايل الصيانة دايل الطرق، السيد النائب دايل 
األصالة واملعاصرة السي أوقمين، مرارا وتكرارا أان تكلمت عليها، 

 تفاقيات اليت تتجمعنا مع اجلماعات الرتابية تنص على أنألنه اإل
الصيانة تقوم هبا اجلماعات الرتابية، وأان أعلم أن اجلماعات الرتابية 
عندها إشكاليات مالية وعندها إشكاليات مرتبطة ابلتقنية. 
السؤال املوجه إىل وزارة التجهيز والنقل وحنن ال عالقة هلا ابملوضوع 

ن السادة املنتخبني أنه تكون اجتماع داللجنة يكو أان اقرتحت على 
فيها وزير الداخلية ألن الداخلية هي اللي عندها الوصاية 

 .حللولبعض ا التجهيز والنقل وميكن لنا نلقاو داجلماعات ووزارة

حد فيما يتعلق إبقليم طاطا السيد النائب تيعرف أبنين استقبلت وا
اجلماعات وأغلب ما مت  العدد النواب دايل إقليم طاطا ورؤساء

يد ابلنسبة لإلقليم دايل جرسيف الس عليه سنقوم به االتفاق
النائب ما عنديش معطيات ألن هاد السؤال هذا ما دخلش 

 .عندي يف..، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، منر للسؤال املوايل وهو عن خلق وتشييد املسالك 
ني من فريق واب احملرتمالطرقية ابلعامل القروي للسيدات والسادة الن

التجمع الدستوري، الكلمة ألحد السادة النواب، تفضل السيد 
 .النائب احملرتم

 :النئاةب السيد عدي خزو

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن التدابري الرامية إىل تشييد 
 .املزيد من املسالك الطرقية ابلعامل القروي؟ شكرا

 :رةيس اجللسةالسيد 

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

هاد السؤال السيد الرئيس كدت أن أقول أنظر أعاله ألن 
أان هذا جاوبت عليه، ولكن نعاود أنكد للسيد النائب أان كان 

 رق القروية سلى، كانت فيهعندان الربانمج الوطين األول للط
دمليار دايل الدرهم، الربانمج الوطين  91كيلومرت،   99511

مليار دايل  95.5كيلومرت حوايل   95511الثاين للطرق القروية 
 8.5كيلومرت من الطرق،   8381الدرهم، برانمج التأهيل الرتايب 

ألف كيلومرت  31مليار دايل الدرهم، الربانمج األخري عندان فيه 
 31تقريبا دايل الطرق املصنفة  2111ألف مسالك و 88و

 .مليار دايل الدرهم

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا

 :النئاةب السيد عدي خزو

 شكرا السيد الوزير احملرتم

نظرا للتأخري احلاصل يف فك العزلة عن بعض املناطق النائية 
ح طالبكم السيد الوزير ببناء إصالابلعامل القروي بصفة عامة ن
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الطرق القروية جبهة درعة اتفياللت خاصة إبقليم تنغري، الطريق 
الرابطة ما بني قلعة مكونة وأزيالل عرب مجاعة اغيل منكون، الطريق 

امسمرير وأزيالل عرب أوسيكيس، إصالح النقط  الرابطة ما بني
الرابط ما بني ، وبناء املقطع 113السوداء ابلطريق اجلهوية رقم 

تيلمي وأميلشيل، الطريق الرابطة بني إقليم وإكنيون وألنيف عرب 
اتزالفت، الطريق الرابطة بني تيسمومني وامني واسيف، الطريق 
الرابطة ما بني توديلت وغسات، الطريق الرابطة ما بني تلوين 
وتدافالت، الطريق الرابطة ما بني آيت اعلي واتغيا نيلمشان، 

وية اتسويت وآيت سدرة ملول، الطريق الرابطة بني الطريق اجله
آيت محود واتكمونت، الطريق الرابطة ما بني تنار والطريق اجلهوية 

عرب اتكنسوت، السيد الوزير احملرتم بعض اجلماعات القروية  1رقم 
إبقليم تنغري السيد الوزير راه ابقي تيكون عندهم املشاكل دايل 

 ..النقل

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ هناك تعقيب إضايف 
 .من الفريق احلركي، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النئاةب السيد عئادل السبئاعي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، استبشرت ساكنة إقليم آسفي ببداية األشغال 
هودات يف العديد من املقاطع الطرقية، وهباد املناسبة كنشكروا اجمل

اللي كتقوموا هبا ولكن ابقا عندان واحد النقطة سوداء السيد الوزير 
الرابطة بني آسفي والصويرة الساحلية  319، الطريق اجلهوية 

واحنا اآلن نعيش فصل الصيف، منطقة سياحية الطريق مزرية 
للغاية السيد الوزير لدرجة أن حىت السباق الدراجات اآلخري 

ى املستوى الوطين ما مشاوش يعين لغاو هاد لإلقليم اللي كان عل
املقطع ما بني آسفي والصويرة للحالة املزرية للطريق، هذا ملتمس 
السيد الوزير هللا جيازيكم خبري وقفوا على هاد الطريق وقنطار هناك 

، فنلتمس منكم السيد الوزير تردوا 8193يعين مازال رايبة من 
 .البال هلاد املنطقة، وشكرا

 :اجللسةةيس السيد ر 

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير، عفوا 
مرة أخرى هناك تعقيب إضايف من الفريق اإلشرتاكي تفضل السيد 

 .النائب احملرتم

 :النئاةب السيد عبد الفتئاح اهل مكي

دير يديك على الداخلة، ما جاوبتينا حىت شي جواب، 
ل عطينا أمل وزير، على األقالطريق راه كتقتل يف عباد هللا السيد ال

ابش جناوبو الناس، راه كل سيمانة عندان حادثة، كل سيمانة 
 عندان انس متوفيا يف الطريق، عطينا شي أمل السيد الوزير ابش

.. 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة لفريق 
 .ضايف، تفضلاألصالة واملعاصرة يف إطار التعقيب اإل

 :احلميد وهيب عبد السيدالنئاةب 

ما دام لواحد كيجي من الدائرة دايلوا السيد الوزير امسعين 
السيد الوزير، السيد الوزير امسعين، مادام كل شي كيجبد الدائرة 

أان بغيت نلخصها لك، إقليم  دايلوا أان بغيت نلخصها ليك
 هللا جيازيك دير لنا فيها الطرقان LA PISTE اترودانت كلو

 .خبري

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات، تفضلوا
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 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عبد القئادر اعمئارة
 :واملئاء

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الرئيس، هاد التعقيبات، التعقيبات تتعلق بواحد 
ب واحلال أن األسئلة دالسادة النوا اجملموعة داحملاور الطرقية حمددة،

تتكون سؤال عام، أان أرجو أن تكون أسئلة السادة النواب ابش 
 يكون النقاش مع السيد الوزير، يعين، نقاش معقول؛

املسألة الثانية، طيب كاين واحد اجملموعة داألمور أان ذكرهتا، 
 قهاد الربامج كلها واحد اجملموعة دالربامج اليت هتم مجيع مناط

املغرب، وتنتظمها إتفاقيات، واحنا عندان يف وزارة التجهيز والنقل 
األمر واضح، مجيع اإلتفاقيات سنمضيها، فيما يتعلق الربط ما 
بني الطريق والسرعة، أان ما بغيتش نعقب، ولكن غنعقب، راه 
ماشي الطريق هي املشكل، راه يف مجيع املعطيات اللي عندان 

دث دث عن السرعة، والطريق اللي تيتحدايل السالمة الطرقية تتح
عليها السيد النائب على وجه اخلصوص، خصنا نتكلموا على أنه 

داملليار دايل الدرهم اللي غادي تّدار  1من تزنيت حىت الداخلة، 
يف الطريق الوطنية رقم واحد، رقم غري مسبوق يف اتريخ اململكة 

يش شي يقول ل املغربية، والطريق من الداخلة لبري كندوز ابش ما
واحد أان درت الطريق من الداخلة لبري كندوز وطريق ممتازة، قد 
تكون يف بعض األمور تعاجل ولكن هذا ماشي معىن أننا نقولو راه 
الطريق كارثية وتقع فيها حوادث، احلوادث هاديك الطريق كاين 

كلم يف الساعة، وهذا غري معقول ومجيع   951اللي تيدير فيها 
عندان، السيد الرئيس، وهي تلتقي مع األرقام اللي   األرقام اللي

كاينة على املستوى الدويل تتحدث على أن أحد اإلشكاالت 
 مرتبطة ابلسائقني الذين ال حيرتمون قوانني السري، وإال يف الطريق

هي من أحسن الطرق، إن شاء هللا، ملا غتسايل  9الوطنية رقم 
د املركبات فيها واح غتكون من أحسن الطرق رغم أن العدد دايل

العدد حمدود قياسا إىل طرق أخرى يف بالدان، شكرا السيد 
 .الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

إن شاء هللا، شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن أتخر 
إجناز أشغال الطريق السيار ملشروع امليناء املتوسطي ابلناظور، 

توري، التجمع الدسللسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم لطرح السؤال

 :النئاةب السيد عبد هللا البوكيلي

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

نسائلكم السيد الوزير من جديد عن مآل إجناز الطريق 
 .السيار ملشروع امليناء املتوسطي ابلناظور؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير

يد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك الس
 :واملئاء

 شكرا السيد الرةيس،

بغيت غري نصحح للسيد النائب ألن السؤال يتحدث عن 
التأخر والتأخر يفرتض أنه كانت برجمة وأتخران، راه ما كاينش 
برجمة، إذن ما كاينش أتخر، هاد الطريق هذا اآلن، أان ترأست 

حنن اآلن تقريبا وضعنا، يعين، املسار دايلو، مؤخرا اجتماع، 
البداالت، بدال على مستوى الطريق السيار الرابط  3غيكونوا فيه 

بني اتزة ووجدة، الثاين على مستوى صاكة، الثالث غيدخل 
الدريوش وتيزطوطني والعروي، والرابع غيكون على مستوى الطريق 

مور مع األقاليم ، اآلن بدينا واحد اجملموعة داأل91الوطين رقم 
فيما يتعلق بضبط هاد املسار هذا، وبعد االنتهاء من الدراسة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

13 

ضا بعد التقنية التنفيذية والدراسات املتعلقة ابلتأثري على البيئة، وأي
حتديد الرتكيبة املالية، سنشرع، إن شاء هللا، يف إجناز هاد املشروع 

 .اهلام والضخم، شكرا السيد الرئيس

 :ةالسيد رةيس اجللس

 .الكلمة للسيد النائب للتعقيب، تفضلوا

 :النئاةب السيد عبد هللا البوكيلي

شكرا للسيد الوزير على جوابكم، ابملقابل سيشكل إجناز 
الطريق السيار ملشروع امليناء املتوسطي ابلناظور حلقة وصل 
أساسية ومتميزة لثالث أقاليم، ويتعلق األمر أبقاليم الناظور 

ل علما أن هذه املنطقة ابلذات تعترب بوابة بوالدريوش واحلسيمة، 
 معرب كبري الستقبال وعبور عدد كبري ألفراد جاليتنا ابخلارج، حيث
يقدر عدد املهاجرين الذين يعربون هذه البوابة املطلة على أورواب 

مهاجر، السيد الوزير، ال شك أن كل  511.111سنواي أكثر 
 ساهرة على إجناز هادالدراسات قد متت وأجنزت، وأن املصاحل ال

املشروع حتت إشرفكم على علم ودراية أبمهيتها وخصوصا أنه 
حظي مبناقشة جادة ومسؤولة، سواء خالل مناقشة مشاريع قوانني 

و أ املالية ضمن امليزانية الفرعية لوزارتكم ابللجن الدائمة املختصة
من خالل مراقبة احلكومة وبسط أسئلة شفوية وإحالة أخرى كتابية 
من طرف السيدات والسادة النواب برملانيي اجلهة عى احلكومة، 
إن تشييد وإجناز الطريق السيار اليت تربط كل من الدريوش 
الناظور، احلسيمة، امليناء املتوسطي سيشكل ال حمالة قيمة مضافة 

 ..من جهة

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟ كلمة 
 .للسيد الوزير للرد على التعقيب

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

هو هاذي فرصة ابش نقول أبن الدولة املغربية غتدير واحد 
 %3.1اجلهد استثنائي فهاذ الطريق السيار، هذا غيكّلف تقريبا 

ي راه ات اللمليار دايل الدرهم بال نزع امللكية، علما أبن الدراس
مركبة يف النهار، بطبيعة  8111، 9511احنا تنتكلمو على 

 احلال هذا مرتبط ابمليناء وامليناء اللي مكلفنا يف الفرتة األوىل دايل
دايل املليار دايل الدرهم ما ميكنش ما تكونش عندو طريق  91

سيار تربطه يعين ابحملاور اإلقتصادية دايل اململكة املغربية، شكرا 
 .د الرئيسالسي

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل وهو عن املعايري املعتمدة يف 
برجمة بناء الطرق واستكماهلا لفك العزلة عن بعض التجمعات 
السكنية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من نفس الفريق 

 .التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :كرمي شئاويالنئاةب السيد  

 السيد الرةيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن املعايري املتخذة لبناء الطرق 
 .واستكماهلا لفك العزلة عن التجمعات السكنية؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .كلمة للسيد الوزير

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

 شكرا السيد الرةيس،
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لسيد النائب، هاذ املعايري فعال يعين برانمج من بعد شكرا ا
برانمج تتحّسن املقاربة دايل احلكومات املتعاقبة هلاذ املوضوع دايل 
الطرق واملسالك القروية، كاين واحد العدد دايل املعايري تؤخذ 
بيعن االعتبار كاين نسبة الساكنة القروية املعزولة حسب آخر 

ان والسكىن، نسبة الساكنة القروية معطيات اإلحصاء العام للسك
الفقرية واهلشة حسب آخر معطيات الفقر واهلشاشة، معدل مرافق 
السوسيو اقتصادية، معدل طول الطرق املصنفة ابلنسبة لكل ألف  
كيلومرت مربع، ومعدل الطرق املصنفة ابلنسبة لكل ألف نسمة 

طور تمن الساكنة، مث بطبيعة احلال كاين اجلانب التشاركي اللي 
 مع الربانمج الثاين دايل الطرق القروية والتأهيل الرتايب، مث الربانمج
األخري، مث أنخذ بعني االعتبار أن تكون هناك عدالة جمالية بني 

 .اجملاالت، شكرا السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .الكلمة للسيد النائب احملرتم للتعقيب

 :النئاةب السيد كرمي شئاوي

 زير،شكرا السيد الو 

يف الواقع غنتفق معكم على أن واقع الطرق يف املغرب 
واملستوى دايلو إن مل نقل متوسط فهو مستحسن، لكن رغم ذلك 
ال يرقى إىل املستوى املطلوب والدليل أنه خالل التغريات املناخية 
يل كتعرفها البالد يعود دائما مشكل دايل العزلة الذي يطال واحد 

من  غربية، الذي بلغ يف املرة األخرية أكثرالعدد كبري من األسر امل
 ألف أسرة، وحىت املعايري اللي تكلمتوا عليها السيد الوزير املتعلقة

ابملردودية اإلقتصادية وعدد الدواوير واملسافة والبناء يف هذه 
الدواوير هي معايري منطقية، لكنها يف أغلب األحيان تتعارض مع 

 تصادية واإلجتماعية اليتحقوق اإلنسان وخصوصا احلقوق اإلق
تعترب الطريق مدخل أساسي لتحقيقها، إذن البد من إعادة النظر 
يف هذه املعايري لنقول أنسنتها بطريقة جتعل من اإلنسان حمور 

أساسي هلا دون إغفال أمهية هاذ املعايري اللي تكلمتوا عليها 
 يونوفقوا إن شاء هللا يف املستقبل القريب ما بني البعد احلقوق

والبعد املايل والتقين وما نبقاوش نسمعوا إن شاء هللا على الظاهرة 
دايل العزلة دايل األسر املغربية سواء خالل التغريات املناخية أو 

 .األوقات العادية، وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة السيد الوزير للرد، تفضلوا

ك لتجهيز والنقل واللوجستيالسيد عبد القئادر اعمئارة، وزير ا
 :واملئاء

ما عندي ما نقول لك السيد النائب، غري قليت املردودية 
اإلقتصادية يف املعايري ما كايناش، كاين معدل املرافق السوسيو 
اقتصادية، ألن هذا واحد احملور مهم جدا، فيما يتعلق بطبيعة 

واحد  ةاحلال ابملردودية لو كنا جينا نديرو املردودية االقتصادي
العدد دايل املناطق ما غنمشيوا هلاش ألن العدد دايل املركبات 
ماشي مهم، لكن فيما يتعلق مبا وقع هاذ السنة اللي كانت سنة 
استثنائية يف األمطار والثلوج، كان هناك جهد استثنائي ماشي 
غري دايل وزارة التجهيز والنقل، ابملناسبة مجيع القطاعات املعنية 

ة وغريها وحىت وزارة الصحة هاذي كلها تدخلت وزارة الداخلي
األمطار والثلوج لكي ال تنقطع الطرق ما تنتكلمش  ابش هذاك

 .غري على الطرق املصنفة ولكن جل الطرق، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر للسؤال املوايل وهو عن إجناز نفق 
والسادة  للسيدات وورززاتاكش تيشكا يف الطريق الرابط بني مر 

 .مةالنواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضلي السيدة النائبة احملرت 

 :النئاةبة السيدة فئاطمة الزهراء نزيه

 السيد الرةيس،
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ما مصري نفق تيشكا ضمن إسرتاتيجية وزارتكم؟  السيد الوزير،
 .شكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب

د عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السي
 :واملئاء

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هاد املوضوع دايل نفق تيشكا 
بطبيعة احلال هو موضوع عندو راهنيتو ويطرح ابستمرار داخل 
الربملان املغريب، وهادي فرصة ابش نقول أبن وزارة التجهيز والنقل 

 تشتغل عليه، بطبيعة احلال، يف انتظار أن يتخذ للوجستيكوا
نديروه،  ابش نديروا النفق وامىت االسرتاتيجيالقرار على املستوى 

ناريوهات،  دايل السي 8احنا الدراسات اللي عندان، كان عندان 
كيلومرت   91اللي غيكون فيه تقريبا  اوريكأكان عندان النفق دايل 
اوالين كيلومرت، هداك   5.5غيكون فيه ي والنفق دايل تيشكا الل

دقيقة ابلنسبة للعرابت  998دايل أوريكا غنرحبوا فيه تقريبا 
ايل دقيقة ابلنسبة للعرابت الثقيلة. وابلنسبة للنفق د 12اخلفيفة و

دقيقة، االول غيكلف  81دقيقة  81تيشكا راه غنرحبوا حوايل 
 5ف حوايل مليار دايل الدرهم، والتاين غيكل 98تقريبا واحد 

 ، أان كنت وعدت أبننا غادي نطلقوداملليار دايل الدرهم
 الدراسات التفصيلية، قبل هناية السنة غنطلقوا الدراسات اجليو

تقنية واجليولوجية اللي غتعطينا، بطبيعة احلال، واحد التصور 
دمليون دايل  91واضح على املسار، واللي غتكلفنا تقريبا حوايل 

 .ألول من الدراسات، شكرا السيد الرئيسالدرهم فهاد الشق ا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيدة النائبة للتعقيب، تفضلي

 :النئاةبة السيدة فئاطمة الزهراء نزيه

 شكرا السيد الرةيس،

ما كنعرفش عالش دميا فني ما كنهضرو على  السيد الوزير،
ما   و غنرحبوا منو،نفق تيشكا، كنهضروا على املردودية وأشن

كنفهمش أبنه كاينني طرق سيارة وكاينني واش هي فعال عندها 
مردودية؟ مطارات واش فعال هي عندها مردودية؟ كاينني بزاف 
دايل األمور اللي كتدار، وتسمى يف إطار التنمية والعدالة اجملالية، 

كنقولوا   ،ورززاتوملي كنمشيوا هلاد جهة درعة اتفياللت وإقليم 
راه ما كايناش املردودية أو ال كاين هاد املشكل أوىل دميا  أبنه

تنتحججوا بزّاف دايل.. واش ما من حقش هاد املواطنني اللي 
يقبعون وراء جبال األطلس الكبري حبقهم يف التنمية، حقهم أبنه 
يتواصلوا مع مجيع اجلهات، سواء جهة مراكش أسفي، أوىل جهة 

ا من حقهمش أبنه ملي سوس ماسة أو غريها من اجلهات، م
بغى  أبنه ينتقل بسرعة ألي مدينة ورززاتغيمرض هذا املواطن يف 

بال ما ايخذ الوقت بزاف، ما كنفهمش السيد الوزير، أنه دميا  
كنشوفوا احنا أهل هاد املنطقة أبنه كنتعرضو لتهميش كبري 
وإقصاء كبري، وما كنفهمش السبب دايلو، وما كنفهمش عالش 

د املنطقة، رغم أنه فني ما تكلميت على الناس دايل الناس دايل ها
تيقولوا ليك الناس دايل األقاليم اجلنوبية دايل دايل  ورززات

اجلنوب الشرقي هللا يعمرها دار، السيد الوزير، هاد الناس هللا 
يعمرها دار ولكن خاصكم تشوفوا من حاهلم، وخاصكم 

حة ومجيع رورة ملتعاونوهم، خاصكم تديرو هاد النفق، ألنه وىّل ض
 ...هادوك احلوادث اللي تيوقعو

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ هناك 
تعقيب إضايف من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب 
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احملرتم، عفوا هناك تعقيب إضايف من الفريق اإلستقاليل أوال، 
 .ضل السيد النائب احملرتمتطبيقا للنظام الداخلي، تف

 :النئاةب السيد حممد إد موسى

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، طرح وتطارح وتدارس نفق تيشكا، يعين يعرف 
ليت ا لالعتبارات أمهية كربى، وذلك كما شرحتم السيد الوزير

أسلفتم ذكرها، أوال دوره على املستوى االقتصادي السياحي 
ربط ما بني اجلهات، إذن هاذ التنموي وكذلك فك يعين 

االعتبارات كلها هي تفّعلت إذن تيبقى احلد كذلك من املخاطر، 
إذن أعتقد السيد الوزير البد من التعجيل هبذا املشروع وسيما أنه 
غادي يكون مؤدى وعندو مردودية وعندو جناعة وابلتايل يعين 

 شفعكلها كت  االعتباراتاألوساط أمهية كربى، فهاذ  اتيعرفو 
يعرف  على مجيع املستوايت كتشفع ابش وابلتايل املردودية دايلو

 .النور هاذ املشروع هذا، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

الكلمة للسيد النائب من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم

 :النئاةب السيد محئاد آيت ابهئا

 السيد الرةيس،

 هذا هو املطلب دايلنا يف السيد الوزير، ابإلضافة إىل أنه
ة فريق التجمع الدستوري ويف إطار العدالة اجملالية، فالبد يف احلقيق

أن هاذ املناطق هاذ اجلهة ابش تعرف حبال هاذ املشاريع الكربى، 
والسيد الوزير أان اللي بغيت نثريو عاود اثين مبا أنه هاذ املشروع 

، اللي 1ية رقم ابقي ما تنجز راه كاين مشكل يف الطريق الوطن
األشغال متوقفة فيها يف واحد الشطر اللي هو من تيشكا ألمر 
زكان مث الشق اآلخر اللي فيه األشغال ولكن متعثرة، راه اللي  

كيدوزو متا راه كيتكرفسو السيد الوزير، راه بغيناكم تسرعو 
 .ابألشغال، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

رتمة للسيدة النائبة احمل شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة
 .يف إطار واضعة السؤال يف إطار التعقيب اإلضايف

 :النئاةبة السيدة فئاطمة الزهراء نزيه

السيد الوزير، إجناز هاذ النفق هو إخراج هاذ الساكنة من النفق 
 .، شكراواالقتصاديدايل اإلقصاء اإلجتماعي 

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .على التعقيبات شكرا، الكلمة للسيد الوزير للرد

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

السيدة النائبة يبدو وهللا أعلم أنك كنت مشغولة ابلتعقيب 
وما انتبهتيش اشنو قلت، أان مل أحتدث عن أي مردودية اقتصادية، 
ما حتدتش عليها ابملطلق وأنت مشييت كتكلمي على املردودية 

ادية وكذا أان ما تكلمتش عليها، ابلعكس أان قلت لك اإلقتص
ملوضوع، واملاء تشتغل على هاذ ا واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل 

مليار  98سيناريوهات واحد تيكلف تقريبا  8والدليل أن عندان 
دايل املليار دايل الدرهم،  5دايل الدرهم واحد تيكلف واحد 

 اتيجياالسرت يتخذ القرار وكنت دقيقا يف اجلواب، قلت عندان 
احنا جاهزين، وهاذ الشي واضح السيدة النائبة، راه ما نبقاوش 
نبيعوا الوهم للمغاربة نتصوروا أن هذا قرار تتخذه وزارة التجهيز 

ومتضيه، لكن احنا اللي علينا أشنا هو؟ هو  واللوجستيكوالنقل 
و يأن الدراسات التفصيلية وأان تكلمت بدقة قلت الدراسات اجل

دايل  91تقنية واجليوفيزايئية واجليولوجية اللي غتكلف الوزارة 
املليون دايل الدرهم، واللي غتجي من بعد منها دراسة دايل 
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وغيجي من بعد  étude de définition une التحديد
واحنا املشكل ما  l'avant projet منها الدراسة النهائية دايل

ية ألن هذا لرتكيبة املالمطروحش يقدر ما يتطرحش فيما يتعلق اب
واحد املوضوع اللي ميكن لو عندما يتخذ القرار جنده احلل. فيما 

دايل املليار دايل الدرهم  9.1يتعلق ابلطريق احلكومة اآلن تنفق 
كا مبا فيها تيش وورززات، ما بني مراكش 1على الطريق الوطين رقم 

 8 فيه الّ ألن السادة النواب ما تيقولوش أبن نفق تيشكا تغري، و 
طرقان طالعني يف اجلهة األخرى، والقضية اللي  8طرقان طالعني و

حتدث عليها السيد النائب دايل تيشكا إمرزكان أان شرحت 
املشكل دايهلا، هذا مشكل دايل مقاولة وطنية وقع هلا إفالس 
أعباد هللا، واحنا حاولنا معها ألن دائما تتقولوا املقاولة الوطنية 

الوطنية ما نضيعوهاش، املشكل هو أننا احنا لغينا قلنا املقاولة 
الصفقة ولكن ابش ميكن لينا احنيدوا ذاك الشي اللي عندها متا 

 ..خصنا قرار دايل احملكمة

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال األخري يف هذا القطاع 
 عن جتويد تدبري الشواطئ وحتسني جودة اخلدمات، للسيدات

والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي 
 .السيدة النائبة احملرتمة

 :النئاةبة السيدة لطيفة محود

 شكرا السيد الرةيس،

كلم   3511ميتاز بلدان بواجهتني حبريتني متتدان على طول 
بني احمليط األطلسي والبحر األبيض املتوسط، وتعترب الفضاءات 

خاصة خالل فصل الصيف، كما  لالستجمام السياحية مناسبة
ميكن اعتبار هذه الشواطئ رافعة اقتصادية مهمة ابلنسبة 
للجماعات الساحلية وحمركا فعليا للسياحة الداخلية منها 

طلة من خيتارون قضاء ع واخلارجية خاصة مع توافد مغاربة العامل

 الصيف أبرض الوطن، لذا نسائلكم السيد الوزير عما مت هتييئه
من أجل تدبري هذه الشواطئ، وأتهيلها وجتويد خدماهتا لكي 
ختضع للمعايري الدولية على مستوى جودة مياه االستحمام، 
وجودة الرمال، وضمان املرافق الصحية، ومراكز اإلسعاف والوقاية 
املدنية، وما الذي حتقق يف إطار الربانمج السياحي املخطط األزرق 

على  8181املغربية خاصة، وأن لدعم تنافسية الشواطئ  8181
األبواب، وإىل أي حد استطاع هذا املخطط الوطين إعطاء 
اجلاذبية الضرورية لشواطئنا الوطنية؟، صحيح أن هناك شواطئ 
فازت ومتتلك اللواء األزرق لكنها قليل ابملقارنة مع عدد شواطئنا 

 .ال تتعدى أصابع اليد

 :السيد رةيس اجللسة

 .للجواب تفضلوا الكلمة للسيد الوزير

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

السيد الرئيس، عطفا على السؤال السابق عندان غري ابش 
كيلومرت من املقاطع الرملية   111ندقق مع السيدة النائبة عندان 

د  8وعندان  شاطئ 911عندان تقريبا  الصاحلة االستجمام،
املصطافني، بطبيعة احلال كما قلت هذا واحد األمر املليون دايل 

مشرتك فيه دورية وزارية بني الداخلية والتجهيز اللي عطينا فيه 
للجماعات احمللية هي اللي غادي تكلف يف تدبري هاد الشواطئ 

مفتوحة  %21على أساس أن حترتم دفرت التحمالت اللي فيه 
والتجارية مفتوحة األنشطة االقتصادية  %81االستجمام و

 .املطلوبة بطبيعة احلال من طرف املصطافني، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة تفضلي
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 :النئاةبة السيدة لطيفة احلمود

السيد الوزير، شواطئنا تفتقر إىل أبسط التجهيزات، تتعرض 
هذا حييلنا و  على امللك العمومي، ذواالستحوالالستغالل العشوائي 

املتعلق  29.98على مساءلتكم حول أثر تنفيذ القانون 
ابلساحل، ما هو تقييم حكومتكم هلذا التشريع الذي اعترب آنذاك 

 COP22 مهما واسرتاتيجيا؟ ألننا بعد تنظيم لتظاهريت
فليس مقبوال أن تكون مياه شواطئنا غري صاحلة  MEDCOPو

 .االستحمام

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب إضايف؟، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب هل من

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

غري هو السيدة النائبة راه كاين واحد اخللط ما بني هاد 
الشي دايل االصطياف وامللك العمومي البحري، هذا االصطياف 

اعطينا احنا اجلماعات ما طارحش إشكال وهلاد الشي عالش 
ألن اجلماعات تطالب به، امللك العمومي البحري هذا إشكالية  
كبرية وجيب أن تسائلو التاريخ، راه احنا لقينا السواحل وامللك 
العمومي البحري امعمر ابلناس الذين تواطئوا عليه وترامو عليه، 
وحنن بصدد معاجلة هذه اإلشكالية ومعاجلتها ليست قرارا، راه 

بقاو نبيعوا الوهم املغاربة إيال قلنا قرار راه ماشي قرار اهلدم راه غن
من الشواطئ كلها عامرة والسؤال هو من تواطأ مع هؤالء لكي 
يبنوا يف امللك العمومي البحري، رغم أن وزارة التجهيز والنقل 

 كانت تقوم مبهمتها فيما يتعلق ابلرتخيص ضمن  واللوجستيك
ور مسطرة بسميتو، ولكن هذا أمر وهذا واحد اجملموعة دايل األم

 .أمر آخر فال جيب اخللط بينهما، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على الرد، وشكرا على حسن مسامهتكم 
يف هذه اجللسة وننتقل إىل القطاع املوايل وهو املكلف ابلنقل مرحبا 

ذ مشروع طاع عن وثرية تنفيالسيد الوزير، السؤال األول يف هذا الق
القطار الفائق السرعة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

رتم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، فليتفضل السيد النائب احمل
 .تفضلوا

 :النئاةب السيد احلبيب حسيين

 شكرا السيد الرةيس،

ئق االسيد الوزير نسائلكم على وثرية إجناز مشروع القطار الف
السرعة واإلجراءات والتدابري اليت ستتخذوهنا لرسم وتنفيذ خمطط 

 .نقل سككي شامل ملختلف مناطق البالد؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا

السيد حممد جنيب بوليف، كئاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملئاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرةيس،

السيد النائب احملرتم، تعلم على أنه ابلفعل هذا املشروع 
كيلومرت تقريبا   9511الطموح دايل اخلط الفائق السرعة اللي فيه 

كيلومرت اللي هي من طنجة إىل القنيطرة   811تنشتغلوا على هاد 
فاملراحل اليوم تقريبا راه حنا يف املراحل النهائية، حيث أنه دران 

كتوبر اللي وصلنا هلا دايل أ جتربة دايل السرعة، السرعة التجارية
إىل السرعة  8192كيلومرت ووصلنا يف ماي   381دايل  8191

كيلومرت واللي هي أكرب سرعة اليوم   351القصوى اللي هي 
سجلت على الصعيد العريب اإلفريقي، اليوم احنا غندخلوا للنظام 
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اديش طول وللدور دايهلا وهي مرحلة ما غ االستغاللما قبل 
ابألساس وهو أننا نوضعوا القطار يف مجيع الشروط البيئية واحمليط 
وكأنه يشتغل من الناحية التجارية، راه احنا بدينا هاد املرحلة تعطى 

أقل من شهر تنقولوا أبنه مباشرة بعدما نصادقوا  91/11 يف
كلف معليها وجنربوا داك الشي ونصادقوا وجيي املكتب اللي هو 

على الصعيد الدويل ابش يشوف اإلجراءات اللي هي ضرورة 
خصها تكون من الناحية التقنية ودايل السالمة آنذاك غادي 

 .ندوزوا للمرحلة دايل العمل التجاري مباشرة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد النائب للتعقيب، تفضلوا

 :النئاةب السيد احلبيب حسيين

كركم السيد الوزير على املعطيات اليت تقدمتم هبا وهي نش
مناسبة ننوه ابإلرادة اليت كانت وراء هذا املشروع ونعتقد أن آاثره 
ستكون مهمة على اقتصاد بالدان وسيساهم يف تطوير البنية 

إننا التحتية وتنويع شبكة النقل الوطنية، ويف املقابل السيد الوزير ف
ذا املشروع ملسألة نعتربها جوهرية نتساءل عن مدى مراعاة ه

وتتعلق ابلعدالة اجملالية بني مناطق بالدان ومدى استفادة املناطق 
النائية من اجملهود التنموي العام، ونتطلع يف هذا الصدد إىل رسم 
وتنفيذ خمطط نقل سككي يربط بني مشال البالد جبنوهبا وشرقها 

ميسات ها إقليم اخلبغرهبا عرب األقطاب اإلقتصادية الوطنية ومن
احملروم من اإلستفادة من النقل عرب القطارات، رغم ما يزخر به 
من مقومات اقتصادية مهمة تفرض اليوم التفكري يف إدراجه ضمن 
املخطط السككي الوطين وهو ما سيمكن الطالبات ملواصلة 

 .دراستهم وكذلك العمال القاطنني ابملنطقة، وشكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة للسيد 
 .الوزير للرد على التعقيب، تفضلوا

السيد حممد جنيب بوليف، كئاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملئاء املكلف ابلنقل

نعم، ال غري السيد النائب ال شك تبع اخلطاب امللكي، 
واللي كان واضح تيقول املغرب عندو حلم أنه ما قبل األخري 

ميشي فليس فقط غري للجنوب دايل الصحراء ولكن ميشي اخلط 
السككي إىل إفريقيا، فهاد احللم جاللة امللك، تكلم قال أن بعض 
اإلشكاالت اللي هي مرتبطة ابملوارد املالية على أساس أن 

يف أفق  حدثندبروها، إال أن اليوم املخطط دايل املكتب راه تيت
حىت ل  1111تيتحدث على أكثر من  8135و  8131
كيلومرت دايل النقل دايل السكك احلديدية وأنه غادي   1111

نربطوا على الصعيد اخلط املغاريب مث أيضا على الصعيد اخلط اللي 
هو غادي ميشي حىت ألفريقيا واللي الطموح دايلنا هو أننا 

 ..نتجاوزوا ما هو

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ومنر للسؤال املوايل وهو عن حوادث 
هجوم العصاابت على القطارات للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية الكلمة للسيد النائب لطرح 

 .السؤال، تفضلوا

 :النئاةب السيد حممد لشكر

السيد الوزير، من حني آلخر تتعرض القطارات هلجوم من 
طرف عصاابت مدججة ابلسيوف وأسلحة بيضاء. ما هي 
اإلجراءات املتخذة ألجل أتمني املواطنني يف أرواحهم وممتلكاهتم؟ 

 .شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا
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السيد حممد جنيب بوليف، كئاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :قلوالنقل واللوجستيك واملئاء املكلف ابلن

 شكرا السيد الرةيس،

قطار يوميا اللي تيتحرك يف  311السيد النائب احملرتم، 
كيلومرت دايل السكة بعض احلوادث اليت   8911املغرب حوايل 

تقع وهي واحلمد هلل تبقى جد جد قليلة من قبيل ما ذكرمتوه، 
السيد النائب احملرتم، اليوم الربانمج اللي هو متوفر وهو أن تعميم 

من اخلاصني على مجيع القطارات الوطنية بدون استثناء حراس األ
على شركات اللي هي خاصة دايل األمن دايل  االعتمادمث أيضا 

اجملال  وأيضا حىت يفالقطار وأيضا داخل احملطات  املتابعة داخل
السككي، واليوم اإلشكالية غادي تكون عندان فيها مقاربة أمنية 

ركز غادي يكون عندان واحد املحقيقية على أساس املستقبل منني 
لي غادي يكون نديرو هنا يف أكدال، الاللي غ poste واحد

تكون فيه أمور اللي هي تقنية جد متطورة يراقب الوطن ككل وغ
على أساس أنه غادي تكون املتابعة اآلنية الدقيقة اللي ميكن 
نقولك ابلثانية على أساس أنه غادي تكون واحد العني شاملة 

السكك داخل احملطات وداخل القطارات، وتنتمناو  على مجيع
أنه غادي حيل جزء كبري من هاذ اإلشكالية اللي تفضلتو هبا، 

 .شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب الفريق تفضل السيد النائب احملرتم      

 :النئاةب السيد احلسني حريش

أن هناك  ىالسيد الوزير احملرتم، طبعا تتفقون معنا إذن عل      
على القطارات مما يهدد أمن  االعتداءتنامي ملحوظ لظاهرة 

وسالمة املسافرين، وهذا تيطرح استفهام أو إشكال دايل الوضع 
األمين يف البلد ككل، ألنه االعتداء على القطارات طبعا حنا  

كنثمنو هاذ اإلجراءات اليت حتدثتم عنها، السيد الوزير، ابملقابل  
إجراءات األمنية صارمة قوية وأحياان مبالغ كنالحظو أن هناك 

فيها يف أتمني املطارات، وكنشاهدو يعين استثمار القدرات األمنية 
دايلنا يف أتمني جمموعة من املرافق، يف محاية املهرجاانت الثقافية 

 8111آالف رجل أمن من أجل محاية مهرجان "موازين"،  1
رجل أمن من  31رجل أمن من أجل محاية مهرجان "متيتار"، 

أجل اقتحام مقر جريدة. هاذ اجملهود هذا بغيناه يستثمر يف محاية 
القطارات ألنه كيطرح إشكال كبري، سالمة املواطنني سالمة 
املسافرين هذا واحد من األولوايت اليت ينبغي أن تنكبوا عليها، 
حنن نعلم أن هذا ليس اختصاصكم وحدكم السيد الوزير، هذا 

وع جمهود مشرتك بني كافة القطاعات جيب أن يكون موض
 .احلكومية املتدخلة يف هذا اجملال، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة لكم السيد الوزير، عفوا       
هناك تعقيب إضايف من اجملموعة النيابية، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم

 :مييالنئاةب السيد مجئال بنشقرون كر 

 شكرا السيد الوزير،

أيضا السيد الوزير، هناك ظاهرة أخرى ال تقل خطورة، بل       
يارة، والفخاخ يف الطرق الس أكثر خطورة هي ظاهرة نصب املثالني

بل رمي عابري الطرق السيارة ابحلجارة من فوق القناطر. واليوم 
 االعتداءالحظنا أبن كاين هناك حاالت دايل السرقة ودايل 

ضل هذه الوسائل السلبية اليت اآلن معتمدة ابلطرق السيارة، بف
وحاالت االغتصاب وحماولة االغتصاب لعدد من املواطنني 
واملواطنات، هناك من توىف وهناك من تعرض حلادثة سري خطرية 
جدا هباته األساليب. ماذا أنتم فاعلون يف هذا الباب إىل جانب 

 .املصاحل األمنية؟ وشكرا لكم
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 :رةيس اجللسةالسيد 

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت من قبل. هل من تعقيب       
 .إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد تفضلوا

كئاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد حممد جنيب بوليف،
 :والنقل واللوجستيك واملئاء املكلف ابلنقل

تنمية، لة والشكرا، ال غري السيد النائب احملرتم دايل العدا      
 311هو مجيل أنه تكون هناك مقارانت دااب حنا تنهضرو على 

كيلومرت دايل السكة. املظاهرة   8911قطار يوميا، وتنهضرو على 
أايم جتيب هلا ألف، ألفني هذا عادي،  3اللي فيها هنار يومني 

املقارنة ماشي هي هذه اللي خاصها تكون، كاين إشكاالت اللي 
تافقني كما يف الطرق السيارة اليوم كاين هي مطروحة، وحنا م

برانمج اللي هو مرتبط أبننا حناولو أن كل ما هو مرتبط ابملراقبة 
دايل اآلليات دايل املراقبة الكامريات، الفيديوات، بناء القناطري، 
السياجات دايل مجيع القناطر كاين اتفاقية موقعة بني الوزارة وبني 

 تكون مع العماالت ومعيضا غخوان دايل الداخلية وبني أاإل
"autoroute du maroc"  .ابش نديرو هاذ اإلشكاالت

فنحن نشتغل فهاذ السياق على أساس أنه ابلفعل هاذ النسب 
وإن كانت هي نسب ابقا ضعيفة جدا، ولكن جيب أن نضع هلا 
حدا هنائيا مع مجيع الفرقاء اآلخرين ماشي فقط وزارة التجهيز 

 ...والنقل

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا، السؤال املوايل يتعلق ابعتماد الولوجيات يف وسائل       
النقل الوطنية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من نفس الفريق 

 .من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النئاةب السيد عبد هللا موسى

 شكرا السيد الرةيس،

ار النهوض بوضعية األشخاص يف السيد الوزير، يف إط      
وضعية إعاقة ومتتيعهم حبقوقهم املنصوص عليها يف القانون أو 
القوانني الوطنية والدولية، ال سيما حق النقل أو التنقل بكل حرية. 
نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة العتماد 

 .الولوجيات يف وسائل النقل الوطنية؟ وشكرا

 :سةالسيد رةيس اجلل

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا      

كئاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد حممد جنيب بوليف،
 :والنقل واللوجستيك واملئاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على طرح هذا السؤال، اللي هو       
النقل  اجملال دايل ابلفعل مرتبط ابلولوجيات وتسهيلها يف

كما تعلم واحلكومات   91.13العمومي، فمنذ صدور القانون 
السابقة واحلكومة احلالية تشتغل على أساس أننا ندعمو هذا 
اجملال، كاين جلنة بني وزارية اليوم اليت يرأسها السيد رئيس 

ي هي مرتبطة الل االسرتاتيجيةاحلكومة، واللي تتعمل على تنفيذ 
ت يف جمال اإلعاقة، اليوم كاين وثيقة اللي ميكن بوضع الولوجيا

نقولو قرار مشرتك، مشرتك بني وزارة التجهيز والنقل وأيضا وزارة 
الداخلية ووزارة الصناعة على أساس أننا نزّلو وحنددو اخلاصيات 
 التقنية اللي هي مرتبطة بوضع الولوجيات يف احلافالت دايل النقل

ك، رتبطة. هاذ املذكرة القرار املشرت العمومي وأيضا يف احملطات امل
فيه إلزامية وأقول إلزامية دايل التواجد دايل هاذ األنظمة اللي هي 
مرتبطة ابلولوجيات، إلزامي أنه يف كل حافلة تكون واحد املساحة 

كرسي، اللي هو جالس يكون واحد على األقل   95من أصل 
 ااخلاصة، وأيض االحتياجاتيكون خمصص لذوي  95من أصل 

داخل احملطات إلزامية أن حمطاتنا نصادقو عليها إال إيال كانت 
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فيها املساحات الضرورية وأيضا تستجيب للمعايري اللي هي 
 .اخلاصة، شكرا االحتياجاتمرتبطة بذوي 

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة      

 :شوابين فئاحتة السيدةالنئاةبة 

 لسيد الرةيس،شكرا ا

كنطرحو السيد الوزير هاذ السؤال يف فريق العدالة والتنمية       
 8املتعلق ابلولوجيات يف وسائل النقل العمومي، أوال ألنه كيعين 

دايل املليون مواطن مغريب من ذوي االحتياجات اخلاصة، وكذلك  
كيعين األسر دايهلم اللي هي يف غالبها تنتمي لفئات هشة واللي 

ندهاش الوسائل دايل النقل اخلاص. وابلتايل السيد الوزير، ما ع
املطلب الرئيسي هلاذ الفئة من املواطنني هو اإلسراع يف تنزيل 
مقتضيات القانون اإلطار اللي أكيد غادي حتمل احللول الناجعة 

 .هلاذ الفئة

فيما يتعلق السيد الوزير ابلولوجيات، فبعض احملطات فيها       
ملداخيل دايهلا ولوجيات معمارية ولكن بني املدخل ولوجيات يف ا

دايل احملطة ومدخل القطار ومدخل احلافلة، فراه كاينة إشكاالت  
كبرية، ويف بعض األحيان تيضطرو لطلب املساعدة من املواطنني 
يف غياب مساعدة إجتماعية قارة داخل احملطات السككية 

عال لوزير، راه فوالطرقية. وإيال مشينا للعامل القروي السيد ا
األشخاص يف وضعية إعاقة يف املناطق القروية املهمشة راهم  
م كيتنقلو يف بعض األحيان يف ظروف غري إنسانية وابلتايل نطالبك

السيد الوزير، ابإلسراع يف تنزيل مقتضيات القانون اإلطار، 
 .وشكرا

 

 :السيد رةيس اجللسة

رد على لوزير للشكرا، هل من تعقيب إضايف؟ كلمة للسيد ا      
 .التعقيب، تفضلوا

 كئاتب الدولة لدى وزير التجهيز السيد حممد جنيب بوليف،

 :والنقل واللوجستيك واملئاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرةيس،

ال ميكن إال أن نتفق مع السيدة النائبة احملرتمة على ضرورة       
رارات اللي قالتسريع إبجناز كل ما هو مرتبط ابلقانون اإلطار وابل

هي متخذة، قلت اليوم هاذ القرار املشرتك غادي ميّكنا عمليا من 
أننا نزلو هاذ اجملموعة دايل اإلجراءات، وإيال الحظيت الفرق اليوم 
اللي كاين هو أن مجيع ما هو مرتبط مثال ابلسكك احلديدية يف 
احملطات اجلديدة اليت تبىن، إلزامية أنه هاذ احملطات ما ميكنش 

ز وتّقبل إال أن تكون فيها هاذ األمور اللي هي مرتبطة تدو 
ابلولوجيات. عندان اليوم إشكالية يف احملطات القدمية دايل النقل 
دايل احلافالت، اليوم مجيع احملطات اللي هي جديدة وخاصة 

الشركة، ال ميكن أن نقبل إال  SNTL تلك اليت تشرف عليها
ا فهاذ القانون اإلطار وأيضأهنا تتوفر فيها مجيع ما هو حمدد يف 

 .القرار املشرتك اللي حنا موقعني عليه، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال يف القطاع عن احلادث       
ضحية أخرى  93أشخاص وإصابة  1املأساوي الذي أودى حبياة 

 نجراء اصطدام انقلة بقطار، للسيدات والسادة النواب احملرتمني م
فريق التجمع الدستوري. تفضلي السيدة النائبة احملرتمة لطرح 

 .السؤال
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 :النئاةبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرةيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن حيثيات احلادث املأساوي الذي       
ضحية إبصاابت  93أرواح و 1، ب8192فرباير  92أودى يوم 

مر قلة حبافلة لنقل البضائع مبمتفاوتة اخلطورة جراء اصطدام ان
سككي مبدينة طنجة، وهل من إجراءات عملية لتوفري ظروف 

 .األمن وشروط السالمة لعبور املمرات السككية؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا      

كئاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد حممد جنيب بوليف، 
 :جستيك واملئاء املكلف ابلنقلوالنقل واللو 

الّ ما عرفتش السيد الرئيس، غري أان ما فراسيش شي حاجة       
اللي فيها نقل البضائع، ايال السيدة النائبة ايال كاين داك احلافلة 
الصغرية اللي كانت انقلة العمال اللي كانت انقلة العمال، وداز 

ادي ذه، فهفيها القطار يف املدخل دايل طنجة إذا تقصدين ه
اللي  transport ماشي نقل البضائع، هادي نقل، هادو

تيمشيو، تيمشيو نعم، هو اللي تينقل.. فإذن، كما تعلمون كانت 
فيه توجيهات ملكية وتعليمات ملكية واضحة، على أساس أنه 
 ابلفعل يتم فتح حتقيق إبذن النيابة العامة، وهاذ الشي اللي تّدار،

يها وزارة دايل املفتشية العامة اللي كانت ف مث أيضا تّدارت فيه جلنة
التجهيز والنقل حاضرة وأيضا وزارة الداخلية، اللي قاموا هباذ 
العمل، واللي اليوم التقارير متت إحالتها على اجلهات املعنية اليت 
اختذت القرار على أساس أن أتخذ ما يلزم من قرارات وفق ما هو 

 .مستخلص من هاذ العمليتني االثنتني

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيدة النائبة للتعقيب، تفضلوا      

 :النئاةبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الوزير،

أان قلت انقلة ولكن قلت قطار لنقل البضائع، القطار هو       
 5الذي كان ينقل البضائع، ما علينا السيد الوزير. هي مرت 

كن ما أاثران حنن فريق التجمع أشهر على هاذ احلادثة، ول
الدستوري على إاثرة وحفزان على إاثرة هذا املوضوع هو أن السبب 
ما زال قائما، وهو تلك املمرات، النقط السوداء اليت توجد يف 
العديد من ممرات السكك احلديدية على الصعيد الوطين. اليوم 

طار قالسيد الوزير، كنقولو على أنه وحنا مقبلني على إطالق ال
، خصنا نكونو "TGV"الفائق السرعة أو ما يعرف اختصارا ب

عند مسؤولية احلدث، وعند احلدث، اليوم مّلي كنتكلمو على 
القطارات، كنتكلمو على تدين اخلدمات، كيجران احلديث حتما 
ابش نتكلمو على تدين اخلدمات اللي كيعرفها القطاع دايل 

ية،  ع السكك احلديدالسكك احلديدية، ومّلي كنتكلمو على قطا 
كنعرفو أبن هناك استثمارات ابملاليري اللي تعمالت يف البنية 
التحتية، ويف إعادة النظر يف القطارات، ويف حتديث الشبكة 

 ...وغريها، ولكن اخلدمات ما زالت متدنية السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

لكلمة ا شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟      
 .للسيد الوزير للرد على التعقيب

كئاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد حممد جنيب بوليف،
 :والنقل واللوجستيك واملئاء املكلف ابلنقل

نعم، يف نفس السياق، السيد الرئيس، هو السيدة النائبة       
تعلمني على أنه ابلفعل اليوم املكتب الوطين للسكك احلديدية 

سا ج اللي هو مرتبط هباذ الشي دايل البنية التحتية وأساعندو برانم
، مث بدا التنفيذ 8198املمرات. فهاذ الربانمج اللي تعلن عليه يف 
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دايل  %21، اليوم راه حنا ماشيني فواحد 8193دايلو يف 
اإلجناز دايلو، مبعىن، اليوم حذف املشروع هو أننا حنذفو مجيع 

 ت أرضية، وإال بعض القناطراملمرات وتبديلها اي إما ممرات حت
اللي تتمر، الربانمج راه غادي هو برانمج أقول طموح واللي فيه 

 ...مليار درهم 9,1أكثر من 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، انتهى الوقت السيد الوزير، وشكرا على حسن       
مسامهتكم يف هاته اجللسة. وننتقل إىل القطاع املوايل، وهو املتعلق 

والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي ابلسياحة 
أسئلة، أوهلا حول إشكالية التنظيم ابملطارات املغربية،  3يف 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة لطرح السؤال

 :النئاةبة السيدة رفيعة املنصوري

نعم السيد الوزير، تعترب املطارات هي بوابة العامل املفتوحة       
على بالدان، إال أن احلقيقة املرة هو أن الكثري من اخلدمات اليت 
تقدم داخل هاذ املطارات هي ال تستجيب لطموح وال تواكب 
الدينامية اليت تعرفها بالدان، الشيء اللي كيخلف واحد االستياء  

من مواطنني وسياح أجانب. سؤالنا السيد كبري لدى مرتفقيها 
الوزير هو، ماذا أعدت حكومتكم كخطط إلصالح وإصالح 

 .إدارة هذه املطارات، إسوة بباقي مطارات العامل؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير، اجلواب      

وزير السيئاحة والنقل اجلوي والصنئاعة  السيد حممد سئاجد،
 :القتصئاد االجتمئاعيالتقليدية وا

 شكرا السيد الرةيس،

 وشكرا السيدة النئاةبة احملرتمة،

فعال إشكالية املطارات مطروحة على عدة مستوايت، ولكن       
ال بد ما نعرتفو أن جمهودات كبرية تّدارت لتحسني اخلدمات 
داخل هاذ املطارات، ال بد كذلك ما نعرتفو أن استثمارات كربى 

وطين للمطارات لتحسني واحد العدد دايل قام هبا املكتب ال
احملطات املطارية، وانتما شاهدتو معاان افتتاح حمطات جديدة يف 
مراكش، يف فاس وكذلك حمطات جديدة اللي هي جاهزة واللي 

ر  يف األسابيع املقبلة منهم : مطار الرشيدية، مطا لالنفتاحقابلة 
ي يضاء اللي هكلميم، كذلك احملطة األوىل دايل مطار الدار الب

البوابة األساسية دايل اململكة املغربية واللي األشغال انتهت فيها 
 .ودخلت يف مرحلة التجارب قبل الفتح دايهلا للمسافرين

طبعا جتويد اخلدمات داخل املطارات أساسية كذلك، جبانب       
االستثمارات الكربى اللي كنديرو كاين جمهودات اللي كّدار من 

لوطين بتنسيق مع الشركاء اللي كيشتغلو داخل طرف املكتب ا
اجملال املطاري مع املصاحل األمنية لتسهيل الولوج دايل املسافرين 

دايهلم من خدمات أجود من  واالستمتاعإىل هاذ احملطات 
 ...اخلدمات

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيدة النائبة للتعقيب تفضلي      

 :السيدة رفيعة املنصوري النئاةبة

غري السيد الوزير، حىت ايال كان جمهود ّدار فهو غري كايف       
ألننا وكنواب دايل هاذ األمة والبد من أن نقلو اليوم داخل قبة 
الربملان املعاانة اللي كيعانيوها السياح واملواطنني املغاربة اللي  

عف لقاو ضكرياتدو املطارات : أوال على مستوى اإلستقبال كن
جودة خدمات اإلستقبال؛ اثنيا بطء على مستوى أتشريات األمن 

دايل الطائرات يف آن  3خاصة يف أوقات الذروة، راه إيال جاو 
دايل الساعات  8واحد كيوصل الصف دايل املواطنني حىت ل

هذا من جهة، من جهة أخرى السيد الوزير، نالحظ فوضى عارمة 
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ا سيارات األجرة، حبيث أننعلى مستوى الفضاءات املخصصة ل
نسمعوا كالم انيب، كاين مسسرة على مرأى ومسمع اإلدارة وكذلك 
املواطنني والسياح، وهاذ الشي جراء هتميشكم على مهنيي قطاع 

 ...النقل السياحي

 :السيد رةيس اجللسة

منر إىل  من تعقيب إضايف؟شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل       
 و يتعلق ابلنهوض ابلقطاع السياحي للسيداتالسؤال املوايل وه

والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم

 :النئاةب السيد عبد الفتئاح أهل مكي

خبصوص  8181السيد الوزير، أين وصل تفعيل إسرتاتيجية       
املغاربة  السياحة خاصة الداخلية؟ وما هي التدابري املتخذة لتمكني

 .من منتوج سياحي وطين جبودة عالية؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب      

وزير السيئاحة والنقل اجلوي والصنئاعة  السيد حممد سئاجد،
 :التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيد النئاةب احملرتم،

سياحة كيعرف واحد الديناميكية فهاذ السنوات فعال، قطاع ال      
األخرية اللي اجلميع كيشهد هبا، احلركة السياحية كتعرف واحد 
االنتعاش على مجيع املستوايت، ابلنسبة لعدد الواردين على 

؛ زايدة  8191داملليون اللي وصلنا هلا يف  99,5اململكة تقريبا 
سبة دايل احد النكذلك ابلنسبة لليايل املبيت، حيث أنه كاين و 

؛ ابلنسبة للمداخيل  8191مقارنة مع  % 91النمو اللي كتفوق 

كذلك البد ما نشهدو أن كاين مداخل وحتسن دايل املداخيل 
مليار دايل الدرهم يف  11دايل هاذ القطاع السياحي اللي فاق 

. طبعا كاين 8191مقارنة مع  % 91بزايدة تفوق  8191
ع نسبة امللء دايل الفنادق، وهذا مؤشر كذلك مهم اللي هو ارتفا 

مؤشر أساسي وهاذ النسبة دايل امللء عرفت واحد التحسن فهاذ 
. هاذي كلها مؤشرات إجيابية اللي  %3السنتني األخريتني تفوق 

كيعرفها قطاع دايل السياحة، كذلك كنتكلمو على اإلمكانيات 
اللي هي متوفرة لقطاع السياحة، من خالل الوزارة ومن خالل  

 ...ذلك املكتبك

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيدة النائبة احملرتمة، تفضلي      

 :النئاةبة السيدة السعدية بنسهلي

شكرا السيد الوزير، هاذي أرقام مهمة جدا ومؤشرات اللي        
كتعطينا واحد الفكرة على أن السياحة يف بالدان كاين هناك 

ئات غريب؟ فني هي الفإسرتاتيجية، ولكن فني هو املواطن امل
حقها  املتوسطة؟ فني هي الفئات اللي حمدودة الدخل؟ اللي من

أهنا تفوج يف بالدها وخترج وليداهتا ألن هذا الصيف. ولكن كنلقاو 
على أن كاين قلة دايل اإلمكانيات، كاين يعين ابلنسبة للفنادق 
ما مفتوحاش هلاذ الناس، ممكن أن سائح حيجز من برا ويلقى 

ت ويلقى تكلفة منخفضة، ولكن سائح مغريب يتيه يف تسهيال
بلده، إذن املنتوج السياحي ضعيف جدا ابلنسبة للسياحة 
الداخلية، كنتكلم السيد الوزير، ألن التنمية والنمو االقتصادي 
والتشغيل كيتوقف على السياحة الداخلية، واملغاربة غادي يتيقو 

اسية ابش لشروط األسيف بالدهم ويف سياحتهم كلما توفرات هلم ا
أهنم يعين يكونوا سائحني حباهلم حبال السياح اآلخرين. إذن السيد 
الوزير، هاذ األرقام رغم أمهيتها فإن السياحة الداخلية تعرف 

 ...كبرية  اختالالت
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 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل       
ة أخرى من فريق العدالة والتنمية. عفوا عفوا مر  السيد النائب احملرتم

وتطبيقا للنظام الداخلي الكلمة للسيد النائب من فريق األصالة 
 .واملعاصرة تفضل

 :النئاةب السيد أمحد شوكي

 شكرا السيد الرةيس،

 السيد الوزير، إن املناطق اجلبلية يف بالدان تتوفر على مؤهالت      
بلية أبدوار تنموية يف اجلماعات اجلسياحية كربى، ميكن أن تقوم 

الفقرية، ولكن استثمار هذه املؤهالت حتتاج إىل بنيات حتتية من 
طرق ومن تغطية ابلشبكة العنكبوتية ومن ماء ومن كهرابء. السيد 
الوزير، إن وزارتكم سبق هلا أن سامهت يف شق طرقات هلا صبغة 

 ،نيات التحتيةلبسياحية، فنأمل أن تسامهوا بدوركم يف حتقيق هذه ا
 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب من فريق العدالة والتنمية      

 :النئاةب السيد خئالد البوقرعي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، املرجو البحث عن مناطق سياحية جديدة       
ليم د بعجالة أقرتح عليكم إقتكون عندها مؤهالت، ويف هذا الصد

"احلاجب" ملا له من مؤهالت سياحية متميزة، "احلاجب" بوابة 
األطلس من سايس إىل األطلس وعندو واحد اجملموعة من 

دايل كاين مآثر قصبة  8املؤهالت جيدة جدا، يكفي نعطيلك 
"أكوراي"، سوق "الكور" وغريها وكاين املنابع دايل العيون اللي  

را من األمور اليت تثري مدينة وإقليم "احلاجب" وشك كتعترب يعين
 .السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد على       
 .التعقيبات تفضلوا

وزير السيئاحة والنقل اجلوي والصنئاعة  السيد حممد سئاجد،
 :التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي

دة النائبة احملرتمة اللي تكلمت على السياحة شكرا السي      
الداخلية واألمهية دايل السياحة الداخلية، فعال السياحة الداخلية 
مهمة، وميكن املؤسسات الفندقية دايلنا ما زال ما خذاتش األمهية 
دايل هاذ القطاع دايل السياحة الداخلية، وحنا كنشتغلو يف إطار 

ة لدعم منشآت سياحية خمصص إسرتاتيجية تنموية دايل القطاع
للسياحة الداخلية. وعندان بعض النماذج اللي هي انجحة حمطة 

 8، واليوم عندان واحد 3وال  8"بالدي" اللي ّدارت منها واحد 
اللي هي يف طور اإلجناز وهاذي كتوجه ابخلصوص للسياحة 

 .الداخلية

الت  هالبد كذلك ما نشري إىل املناطق اجلبلية اللي فيها مؤ       
كبرية "احلاجب" وغريها، "أزيالل"، إقليم "أزيالل" اللي فيه حىت 
هو مؤشرات سياحية ومؤهالت سياحية كبرية، وحنا كنعطيو عناية 
خاصة للتنمية دايل هاذ السياحة القروية ابش تكون سياحة 
املردودية دايل السياحة تكون شاملة، وتكون كتقيص مجيع 

وم كة. طبعا كاين جمهودات اللي كتقاجملاالت الرتابية دايل اململ
هبا الوزارة، وكاين كذلك جمهودات اللي خص املستثمرين اخلواص 

 ...حىت هم يقوموا هبا
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 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل هو عن أتهيل الشواطئ       
حدة احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للو  للسيدات والسادة النواب

 .عادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم لوضع السؤالوالت

 :النئاةب السيد حممد البكئاوي

 شكرا السيد الرةيس،

 السيد الوزير، كثرية هي الشواطئ املغربية اليت تزخر مبؤهالت      
سياحية طبيعية عالية جدا، كما هو الشأن ابلنسبة لشاطئ "رأس 

يف زواره يف فصل الصاملاء" إبقليم الناظور، والذي يتجاوز عدد 
ألف مصطاف يوميا. فهل متتلك وزارتكم خمططا  81أكثر من 

 .لتأهيله وحتويله إىل حمطة سياحية متكاملة؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا      

وزير السيئاحة والنقل اجلوي والصنئاعة  السيد حممد سئاجد،
 :تمئاعيالتقليدية واالقتصئاد االج

 شكرا السيد النئاةب احملرتم،

معروف  "cap de l'eau" "فعال شاطئ "راس املاء      
مشهور، عندو مؤهالت ضخمة ابش يصبح من الوجهات 
السياحية املهمة. والوزارة كانت دارت واحد العدد دايل 
الدراسات، وكانت دارت واحد طلب العروض ابش تفتح واحد 

ة دايل "راس املاء"، لألسف املسار احملطة متكاملة فهاذ املنطق
دايل هاذ طلب العروض ما متش لظروف معينة فذاك الوقت، 
إلشكالية دايل الوعاء العقاري كذلك حنا واخا جربان املستثمرين 
وأسسنا شركة خاصة ابش تقوم هباذ احملطة السياحية يف راس 
"املاء"، ولكن لألسف ما توفقناش حلد اآلن ألسباب داخلية  

ق بتوفري الوعاء العقاري، طبعا فهاذيك املنطقة ما نكروش  كتعل
كذلك اجملهودات اللي ّدارت فهاذيك املنطقة، وأنتما كتعرفو 
اجملهودات واالستثمارات الكربى اللي ّدارت يف السعيدية اللي هي 
قريبة من "راس املاء"، اإلستثمارات الكربى الضخمة اللي ّدارت  

 ..."خر مبشروع "مارشيكاكذلك يف الناظور واجلانب اآل

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم       
 .للتعقيب، تفضلوا

 :لنئاةب السيد حممد البكئاويا

شكرا على التوضيحات السيد الوزير، عدد من املنتجعات       
عاىل تالسياحية العاملية ال تتوفر حىت على نصف ما أنعم هبا هللا 

على منطقة شاطئ "راس املاء"، لكن يبقى الفرق الوحيد هو 
أتهيل املنطقة على مستوى البنيات التحتية خاصة خالهلا وتقوية 
الشبكة الطرقية، بناء وجتهيز مستشفى يواكب تطور الزوار وساكنة 

ية املنطقة، تشجيع البنيات الفندقية املصنفة، تطوير األنشطة الثقاف
نطقة، تعزيز ودعم خدمات األمن والنظافة. السيد والرتفيهية ابمل

الوزير، ال ميكن أتهيل واستثمار هذا الشاطئ الذي ميكن أن يغري 
شكل املنطقة ويساهم يف دعم اقتصادها احمللي وحتسني دخل 

 ...الساكنة ابالعتماد فقط على اإلمكانيات

 :السيد رةيس اجللسة

؟ هل من تعقيب إضايف شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا.      
منر إىل السؤال املوايل وهو السؤال األخري يف هذا القطاع هو عن 
حصيلة تنفيذ إسرتاتيجية تنمية القطاع السياحي للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم
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 :سليمئان النئاةب السيد يونس بن

أحد يف دور السياحة يف التنمية ويف التشغيل،  ال جيادل      
ولذلك تبذل الدولة جهود كبرية من خالل دعم هاذ القطاع سواء 
عن طريق توفري الوعاء العقاري أو إعفاءات جبائية. لكن األرقام 
تزال ضعيفة، ولذلك نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن احلصيلة 

تاج د أن القطاع ال زال حيمع التأكي االسرتاتيجيةاحلقيقية هلاذ 
 .ملزيد من الدعم وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا      

وزير السيئاحة والنقل اجلوي والصنئاعة  السيد حممد سئاجد،
 :التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي

 شكرا السيد الرةيس،

 السيد النئاةب احملرتم،

 لى العناية اللي كتعطيو هلاذ القطاعبغيت أوال نشكركم ع      
 األمهية دايل هاذ القطاع دايل بوضعكم هاذ األسئلة، ابش نربزو

السياحة يف املنظومة اإلقتصادية واإلجتماعية دايل بالدان. البد  
كذلك ما أنكدو على التطور اإلجيايب دايل القطاع ما بني 

هي كانت  8199؟ ألن 8199، عالش 8191و 8199
 8199، فما بني 8181ل تنفيذ إسرتاتيجية دايل بداية داي

إىل  8191ابلنسبة للطاقة اإليوائية وصلنا اليوم يف  8191و
  ؛8191مقارنة ب %33ألف سرير، أي بزايدة  851

أما ابلنسبة للعدد دايل السياح دائما مقارنة ما بني -      
 % 89كاين واحد النسبة دايل النمو دايل   8191و 8199

  ؛8199مقارنة مع  %89ن وصلنا اال

مليون ليلة،  88أما يف عدد ليايل املبيت اللي وصلت -      
 ؛%31تقريبا  8199نسبة النمو مقارنة مع 

ابلنسبة للربط اجلوي كذلك كاين واحد احلركة تنموية  -     
كبرية اللي عرفها هاذ القطاع دايل النقل اجلوي واللي كيساهم 

ايل الربط لسياحة ببالدان، هاذ القطاع دبطريقة إجيابية يف تنمية ا
ما بني  %83اجلوي عرف كذلك واحد النسبة دايل النمو 

 ؛8191و 8199

أما ابلنسبة للمداخيل السياحية كذلك، من املداخيل -   
مليار  51من واحد املعدل دايل  8199السياحية انتقلنا يف 

 ...، النسبة دايل النمو8191مليار يف  19دايل الدرهم إىل 

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب احملرتم      

 :النئاةب السيد خئالد تيكوكني

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيد الوزير احملرتم،

القطاع السياحي أبمهية خاصة وجعله حمرك أساسي من       
ان هو كحمركات دايل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  

، والرؤية كانت أبهداف أقل 8181الرهان دايل يعين الرؤية دايل 
ما يقال عنها أهنا كانت طموحة جدا، ويعين كانت تصبو إىل 
جعل املغرب يعين من الوجهات العشرين األوىل عامليا، ولكن على 

ال جيادل أحد أبننا بعيدون جدا عن حتقيق  8181مشارف 
 . الرؤيةاألهداف اللي وضعتها هاذ يعين

يعين نشيد السيد الوزير، ابإلنتعاشة اللي عرفها القطاع       
خالل السنتني املاضيتني وكان يعين نثمن جمهوداتكم، ولكن حيق 

، 8181لنا أن نطرح األسئلة حول التصور دايل املستقبل ما بعد 
 يوحول أيضا يعين تقييم دايل التنزيل دايل فلسفة يعين القطب الل

اعتمدهتا اهلندسة يعين احلكومية اجلديدة، حيق لنا أيضا أن نتساءل 
حول برانمج يعين تكوين وأتهيل يعين العنصر البشري، وهنا أفتح 
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من جديد يعين قوس الرجاء واألمل حول الوعد اللي اعطيتوه لنا 
لية فهاذ القبة السيد الوزير، إبعادة فتح املركز التكوين يف املهن اجلب

أزيالل خاصة شعبة اإلرشاد السياحي، كلنا أمل ورجاء أن إبقليم 
هاذ يعين الوعد يتحقق. وأيضا أطرح السؤال حول الربانمج دايل 

 مع يعين القطاعات األخرى واجملالس االشتغالالوزارة يعين يف 
ض اجلهوية واجملالس دايل األقاليم اللي يعين إلجناز هتيئة ترابية للعر 

 جناز يعين وتنزيل واحد السياسة الليالسياحي يف أفق يعين إ
 ...غتكون شاملة وغتكون يعين مستدامة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا       
السيد النائب احملرتم من فريق األصالة واملعاصرة.. عفوا انتهى 

 ..الوقت

 :النئاةب السيد عزيز اللبئار

السيد الوزير، غري حول املشكل دايل املطارات وهو  بعجالة      
مشكل عويص ما نكثروش فيه، أنتما عارفني وحنا عارفني. 
املشكل دايل التأشرية أو الدخول دايل املواطنني أو دايل األجانب 

؟  "les passeports biométriques"عالش تصاوبو هاذ
خصو تسهل املأمورية على رجال  "biométrique" كنعرفو

األمن، وتنعرفو يف أورواب ما كيحتاجوش كاع يدوزو على رجال 
 "biométrique" األمن غري ابآلالت، إذن صاوبو هاذ

على األمن العلمي هاذي من جهة؛ من جهة  املأموريةنسهلو 
أخرى السياحة الداخلية، من مدينة داخلية ملدينة داخلية خص 

 ن من جهةتدوز عن طريق األمن من جهة وخترج عن طريق األم
أخرى، إيال دخليت عن طريق األمن يعين عالش هاذ املشاكل 
تنزيدو لرجال األمن وتنقولو أبن تنسهلو املأمورية من انحية أمنية، 
حنا مع األمن ولكن تسهيل املساطر اإلدارية من أجل تسهيل 

 .األمور ال للزبناء ابخلارج وال ابلداخر، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد النائب احملرتم        
 .من فريق العدالة والتنمية

 :النئاةب السيد عبد هللا بووانو

احة اجملالس اجلهوية للسي السيد الوزير، زوج دايل األسئلة،      
واجملالس اإلقليمية للسياحة، وطبعا كاين هيئات أخرى، أي دور 

ا دايهل االنتخابروش كذلك على أن هلا فهاذ.. واش ما كتسه
دسة يكون بطريقة دميقراطية؟ اثنيا فيما يتعلق ابلشركة املغربية للهن

د نزلت يف حىت شي موقع حل السياحية، عندها برامج متعددة ما
كنتساءلو واش هذاك السؤال اللي طرحو اجمللس األعلى   ،الساعة

يها اد فللحساابت ماشي يف حمله، أن هاذ الشركة جيب أن تع
 .النظر، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير للرد على       
 .التعقيبات، تفضلوا السيد الوزير

وزير السيئاحة والنقل اجلوي والصنئاعة  السيد حممد سئاجد،
 :التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي

ن إمكانيات ، فعال كايابلنسبة للمطارات السيد النائب احملرتم      
اليوم اللي كتمكنها التجهيزات اإللكرتونية ابش خنففو من مدة 
االنتظارات داخل املطارات، ومصاحل األمن بدات يف تنفيذ هاذ 
الربانمج، ومجيع املطارات غادي تكون جمهزة اليوم هباذ اآلالت 
اللي كتمكن من قراءة اجلوازات البيومرتية. وهاذ التجارب بدأت 

مطارات متعددة ما عرفت واش يف فاس بدات وال مازال؟  يف
ولكن بدأت مبطارات أخرى، وهاذي غادي متكن ابش جنتنبو 
واحد العدد دايل االنتظارات اللي كتعيق اليوم اجلودة دايل 

 .اخلدمات داخل املطارات
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ابلنسبة للمنطقة دايل أزيالل، السيد النائب احملرتم، وهذاك       
لتكوين دايل "تبانت" حنا إن شاء هللا األسبوع اجلاي املركز دايل ا

غادي نكونو عندكم يف أزيالل، واملهمة األساسية دايلنا فهاذ 
اجلولة هي توقيع اتفاقية لفتح من جديد داك املركب دايل التكوين 

 ."دايل املهن اجلبلية يف املركز دايل "تبانت

ملغربية لشركة اسؤال آخرالسيد النائب احملرتم، كيتعلق اب      
للهندسة السياحية اللي كانت مواكبة تنفيذ هاذ الرؤية دايل 

من خالل الدراسات اللي كتهيأ، من خالل اإلتصاالت  8181
 ...مع مستثمرين ابش يتم تنفيذ هاذ الرؤية

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، معذرة انتهى الوقت السيد الوزير،       
 امهتكم يف هاته اجللسة. وننتقل للقطاعنشكركم على حسن مس

املوايل وهو املتعلق ابلطاقة واملعادن والتنمية املستدامة مرحبا السيد 
الوزير، السؤال األول عن خماطر األعمدة الكهرابئية ذات التوتر 
العايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضل السيد النائب

 :السيد حسن احلئارس النئاةب

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، عرفت عدد من املدن املغربية توسعا عمرانيا       
يف أطرافها، حىت أصبحت األعمدة الكهرابئية ذات التوتر العايل 
متر من وسط بعض األحياء اآلهلة ابلسكان، وابتت تشكل خطرا 

ليت ميكن لتدابري اعلى حياهتم. هلذا نسائلكم السيد الوزير، عن ا
أن تتخذوها من أجل جتنب خماطر هذه األعمدة الكهرابئية؟ 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا      

 :وزير الطئاقة واملعئادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

 .بسم الرمحن الرحيم

شبكة غي نذكر أبن هاذ الشكرا السيد النائب احملرتم، أوال نب      
 دايل الكهرابء هي حبال الشبكة دايل الطرق، كاين فيها

"l'autoroute" و"la voie express"  الطريق الوطنية
والثانوية ابش ميكن هلا توصل الكهرابء، ألن عندان اإلنتاج خصنا 
نوصلوها للمستهلك. غالباـ ماشي غالبا دائما ملا كيّدار برانمج 

ا دايل هاذ الشبكة يؤخذ بعني اإلعتبار البعد دايهلدايل التصميم 
و ه اسرتاتيجي، وخاصة أول مكان االسرتاتيجيةعلى األماكن 

فني كيسكنو الناس، ولذلك كتالحظو يف املدن دايلنا أنه كيدوز 
اآلن كتدوز هاذ األسالك يعين كتدوز يف واحد املكان اللي غالبا  

بة راه حصل؟ وابملناسكيديروه بعيد على السكان. شنو اللي كي
ما كتعطاش شي جتزئة وال شي سكن قريب منها، ال ما كاينش 
شي رخصة يف املدن كيتعطى سكن قريب منها حىت التجزئة  
كتاخذ بعني االعتبار هاذ الشي. اشنو اللي وقع؟ هو أنه كاين 
بعض املساكن اللي ّدارت بطريقة عشوائية ومسح هلا أن تكون، 

تحمل اجلة يعين ما ميكنش املكتب الوطين يفبالتايل هذا تيخص مع
 .مسؤولية دايل األمور يعين اللي هو ماشي مسؤول عليها

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا      

 :النئاةب السيد حممد مرزوق

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرةيس،

ثرات وزير، ال أحد ينكرها، التأخبصوص هاذ التأثري السيد ال      
طبعا كتمشي من أتثريات على الصحة، الدبدابت املغناطيسية، 
وكتمشي كذلك التأثريات البيئية، هاذ البيئة هاذي اللي كتكون 
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غالبا يعين املنظر مشوه على العمران وعلى الوسط البيئي ككل، 
 ولكن اللي أخطر كذلك هو الصعق دايل الكهرابء، كم من أرواح

 .أزهقت بسبب هاذ اخلطوط

ولكن السيد الوزير، يف الوقت اللي البالد دايلنا خطت       
للكهرابء،  %12خطوات مهمة وكنذاكرو على نسبة الربط دايل 

راه هناك واحد العدد دايل املواطنني اللي كتمر هاذ اخلطوط فوق 
من الديور دايهلم وما كيستافدوش من الطاقة، منوذج "أوربيع" 

ت تسليت" ببين مالل والنماذج طبعا كثرية. وهاذ الناس و"آي
السيد الوزير، راهم مواطنني، دير هلم شي حل كيما ّدار يف 

 les lignes à السويسي وّدار يف الرايض اللي طمرات فيها
haute tension بغاو شوية دايل العدالة اجملالية ابش حىت ،

راه  un luxe مها يستافدو، راه الكهرابء والت دااب ماشي
 .ضرورة خصهم يرتبطو ابلشبكة دايل الكهرابء

كذلك السيد الوزير، نريد منكم وضع برانمج وطين حمدد       
ابش هاذ املشكل يزول هنائيا، ابش هاذ اخلطوط حتول وال تطمر، 
ابش هاذ املواطنني يكونوا يعيشوا عيش كرمي. على املستوى 

الذي  9113رسوم دايل التشريعي كذلك، بغيناكم حتينو هذاك امل
 .أصبح متجاوزا وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ الرد للسيد       
 .الوزير تفضلوا

 :وزير الطئاقة واملعئادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،
أوال املقارنة بني السويسي وبني مناطق أخرى إحياء يف غري       
راه اللي خلص دايل الدفن دايل هادوك األسالك، خلصو  حمله،

الربانمج دايل مدينة األنوار الرابط، ما خلصوش املكتب الوطين 
اينش شي كا  للكهرابء، غري ابش القضية تكون يف خباركم، راه م

تفضيل جهة على جهة. أان رئيس مدينة القنيطرة، مّلي طلبت 

يال قال ليا سري خلصها إابش أنه ندفن واحد جوج دايل اجملاالت 
بغييت ختلصها، ألن انت اللي مشييت لعندها ماشي حنا اللي جينا 
عندك، غري ابش القضية تكون عندكم واضحة راه ما كاينش شي 
متييز بني.. كيوقع اشنو اللي وقع كيخصو يدار اتفاقية ويدار 
املعاجلة دايل األمر، لكن كنبغي أنكد الغالبية دايل السكان مها 

لي مشاو عند األعمدة الكهرابئية، مها اللي مشاو عند األسالك ال
وخالو رؤساء اجلماعات، وخالو ومشاو كيبنيو يف املناطق اخلطر، 
حبال اللي خليناهم يبنيو حدا الوداين اللي كيفيضو، حبال ايال 
خليناهم يبنيو يف الغاابت، هذا إشكال خصو يتحل، طبعا 

 ...ومشكلة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا. منر للسؤال املوايل وهو عن       
وضعية الصناع املنجميني التقليديني للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة.. ها عفوا.. كاين سؤال قبل 
السؤال الثاين هو عن برانمج النجاعة الطاقية للسيدات والسادة 

ئب فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد الناالنواب احملرتمني من 
 .احملرتم

 :النئاةب السيد حممد صديقي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، عرف استهالك الكهرابء تطورا كبريا يف العشرية       
األخرية ببالدان، حيث أن تكلفة الطاقة تشكل عبئا ثقيال على 

يف دعمه  ميزانية الدولة سواء من خالل صندوق املقاصة
للمحروقات، أو من خالل االرتفاع املضطرد هلذه األخرية. السيد 
الوزير، نسائلكم ما هي التدابري املتخذة لتفعيل برانمج النجاعة 
الطاقية ترشيدا الستهالك الكهرابء، سواء ابلنسبة للمواطنني عامة 
أو ابلنسبة لإلدارات العمومية، وكذلك دون أن ننسى الكهربة 

 .ابلنسبة للجماعات احمللية وشكراالعمومية 
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 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير تفضلوا      

 :وزير الطئاقة واملعئادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

أشكر السيد النائب احملرتم على طرح هذا السؤال،          
ا هبابملناسبة ابش نعطيو التفاصيل مجيع اآلن األنشطة اللي كتقوم 

الوزارة مع الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ولينا كنستدعيو حىت 
الفرق الربملانية. راه كان اليوم ابملناسبة يوم دراسي حول النجاعة 
 الطاقية للصناعة، واللي فيها ربح كبري وأتوجه إىل الصناعيني على

دايل ختفيض الكلفة دايل الطاقة التوجه حنو  % 81األقل 
اقية، وراه استدعينا الفرق ابش حيضرو ابش ايخذو النجاعة الط

التفاصيل ألنه صعب جوج دايل الدقائق نتكلمو على واحد 
الربانمج طموح اللي فيها استثمارات ابملاليري، اللي كيهم فعال 
الكلفة الطاقية اللي كتعاين منها البالد دايلنا وخاصة أهنا مستوردة، 

نعرفو الطاقة لبيئة دايلنا، وانتم تواللي كتعلق أيضا ابلصحة دايلنا وا
 التقليدية الكالسيكية عندها أتثري على البيئة، مث ابإلضافة على

اين ولذلك، ميكن ليا أنكد ليكم ك الفاتورة يعين اجلانب املايل. 
برانمج مستعدين مرة أخرى يف اللجنة احملرتمة، إذا أراد اجمللس 

ربامج يف انتظار حول الاحملرتم، جنيو نعطيوكم التفاصيل ابلتدقيق 
إن شاء هللا نعطيوكم غتكون أنشطة أخرى مكثفة وتستدعون إليها 

 .مبزيد من التفاصيل

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للفريق للتعقيب، تفضلوا السيد النائب احملرتم      

 :النئاةب السيد عبد العزيز لعئايض

 شكرا السيد الرةيس،

اذ هب واالهتمامجابة دايلكم، شكرا السيد الوزير على اإل      
املوضوع دايل النجاعة الطاقية. أان إيال امسحيت يل السيد الوزير، 

غنوقف ليك وما نكرهش دير كذلك واحد اليوم دراسي حول 
اإلانرة العمومية، اإلانرة العمومية كيفما تتعرفو هي االستهالك 

ة واجلماعات يدايهلا كبري والفاتورة دايهلا كبرية على اجلماعات احملل
الرتابية على العموم. إيال اختاريت مثال غري اجلماعة دايل "متارة" 

مليون دايل الدرهم لإلانرة العمومية، إيال اخذان مجيع  81عندان 
اجلماعات نقدو نقدرو يعين الثمن اللي ميكن نرحبوه اللي ميكن 
جيي اإلستثمارات للجماعات على العموم. واليوم اجلماعات 

ر شي حاجة فهاذ اإلطار، ولكن كتلقى راسها تتخبط بغات دي
ما بني جشع دايل بعض الشركات، ما بني الصعوابت املالية 
والصعوابت التقنية، وما بني كذلك اإلكراهات دايل أحياان إنشاء 
شركات التنمية احمللية، ودهاليز وزارة الداخلية وما أدراك ما وزارة 

اص د الوزير، وضع برانمج خالداخلية. فلهذا نقرتح عليكم السي
ابإلانرة العمومية، برانمج أيخذ بعني اإلعتبار التجديد دايل 
الشبكة على العموم، خاصة يعين ّدار واحد املصابيح يعين 
منخفضة دايل االستهالك وانتبهو بطبيعة احلال، وّدار هنا دراسة 

 ...علمية خبصوص يعين اإلشكال

 :السيد رةيس اجللسة

سيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟. الكلمة شكرا ال      
  .للسيد الوزير للرد على التعقيب

 :وزير الطئاقة واملعئادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

أوال السيد النائب احملرتم، قرار إنشاء شركات التنمية احمللية       
هذا قرار دايل اجلماعات  "la gestion déléguée" وال
لية، ما عندي ما ندير طحتو يف واحد كيفهم شي شوية يف احمل

اجلماعات احمللية، هذا قرار وكاينة جتارب انجحة كتحتاج املواكبة 
ألن يف البداية دايهلا. اليوم حنا غنديرو عدد من الورشات راه كنا 
دران دايل البناء ومازال غنزيدو فيه ألنه كيستهلك تقريبا يعين 

ودايل النقل راه حنا شغالني  %88ريبا ، اآلن الصناعة تق82%
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مع وزارة النقل وكاينة نتائج مفيدة، وغنديرو أيضا أايم متتالية على 
مستوى اجلهات ابش منشيو عند املدن فعال فيه فائدة كبرية جدا. 
لكن راه ما كاينش إنشاء دايل الشركات، عاود اثين راه خصنا 

لي  ع هداك الشي النقولو احلقائق، راه اجلماعات ما كتخلصش كا 
كتستهلك، راه الشركات راه مازال كتسال اجلماعات وكيديرو 
معاهم تسهيالت ابش ميكن أيديو ابلتقسيط ابش حيلو اإلشكال 
ما ميكنش اإلانرة العمومية أهنا تكون طافية يف املدن. ولكن اللي 
ميكن ليا أنكد ليكم هذا واحد الربح كبري ابلنسبة للبلد، وأقول 

 ...لنواب احملرتمنيللسادة ا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا. السؤال املوايل هو الذي حتدثنا       
ديني للسيدات التقلي نيياملنجمعنه قبل قليل، عن وضعية الصناع 

والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 
 .السيد النائب احملرتم

 :و وديالنئاةب السيد عمر 

 السيد الرةيس،

 السيد الوزير،

 ازول فالون،

 السيد الرئيس، فوقاش غيتم تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية      
ألن خصنا هنضرو ابللغة األم ابش يكون التواصل أحسن، كنتظرو 
منكم جتاوبوان إن شاء هللا يف القريب العاجل. يعين ابلنسبة السؤال 

صناع يجية وزارتكم للنهوض بوضعية الالسيد الوزير، ما هي إسرتات
ت التقليديني ال سيما احلقوق املكتسبة يعين اللي كان نيياملنجم

عندهم، وكنشوفو أن يف اآلونة األخرية يعين والت واحد السياسة 
دايل الوزارة يعين أصبحت ضد هاذ الصناع املنجميني هاذو يعين 

د و واحيف جمموعة من القوانني، كنتمناو أنكم يعين توضع
 .اإلسرتاتيجية يعين تردو االعتبار هلاذ الناس هاذو وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير      

 :وزير الطئاقة واملعئادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

السيد النائب احملرتم، إال إيال كنيت كتكلم على شي دولة       
وكنأكد هاذ املنجميني ميكن مها أخرى، الدولة جاءت للمواطن 

متشي عندهم ويشهدو لك، استقبلناهم، حتاوران معاهم، شرحنا 
هلم القانون، مشينا عندهم للرشيدية، مسعنا ليهم، خذينا معاهم 
قرارات واخلري أمام. فيمكن فشي دولة أخرى مكرفسة هاذوك 

 .الناس، أما هنا احلمد هلل احلماية دايهلم

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا      

 :النئاةب السيد عمرو ودي

السيد الوزير، نشكركم على هذا اللقاء هذا التواصل املباشر       
فهو   واملستحثات يعين مع الصناع املنجميني ومهنيي النيازك

كنتمناو يكون لقاء انجع ويكون فعال، ألن اإلنتظارات 
ناع املنجميني فهي كثرية جدا، ألهنم يعانون والرهاانت دايل الص

يف اآلونة األخرية يعين من احلكرة والتهميش نتيجة انتشار ظاهرة 
السمسرة واملضاربني يعين يف اجملال دايل القطاع املعدين. واملطالب 

 : دايهلم السيد الوزير، فهي كثرية جدا لعلها يعين

  الشراء  ، وإصالح املركزية دايل13.95تعديل القانون
 ؛"C.A.D.E.T.A.F" والتنمية لفكيك اتفياللت

  مث السيد الوزير، فتح ابب الرتخيص دايل اإلستغالل
، يعين من أجل 8198املعدين التقليدي اللي توقف من سنة 
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توسيع هامش اإلستفادة ابلنسبة للمواطنني ألن هاذ الشي خالق 
هناك، و  لنا واحد األزمة متاك يعين نتيجة حتويل الرخص من هنا

إذن خصنا ضروري يف القريب العاجل نفتحو جمال الرتخيص من 
 أجل استغالل الرخص املعدنية؛

  مث وضع ضوابط حلماية الصناع التقليديني أثناء عمليات
م وذلك لتسويق منتجاهت واالحتيالالبيع من عملية النصب 

 املعدنية؛
  التدخل من أجل رفع الضرر على املنجميني التقليديني

ء توقف أوراشهم ابملناطق احلدودية، ألنه كاين بزاف يعين عدد  جرّا
كبري من الرخص دايل اإلستغالل كاينة يف املناطق احلدودية،  
كنتمناو السيد الوزير تنسقو مع املصاحل دايل القوات املسلحة أننا 
نسمحو هلاذ الناس هاذو يستغلوا هاذ الرخص اللي كاينة يف 

-يط احلدودي احملادي جلهة درعةاملناطق احلدودية ويف الشر 
 اتفيالت؛

  مث إعفاء الصناع املنجميني من كراء أراضي لالحتالل
املؤقت وتكليف اجمللس اإلداري للمركزية ملعاجلة هذا املوضوع مع 

 ...االطراف املعنية

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلي       
 .من فريق العدالة والتنميةبة احملرتمة السيدة النائ

 :النئاةبة السيدة ميمونة أفتئايت

، ال ميكن احلديث عن الصناع نعم ال ميكن السيد الرئيس      
 الستغاللااملنجميني وتغيب عن أذهاننا آالم مواقع وأيتام، أيتام 

البشع والعشوائي للمناجم، ويف املقابل اغتناء غري مشروع 
لرخص دون التقيد أبي كناش التحمالت وال  ألشخاص حبيازهتم

االنضباط لقوانني الشغل، فكل ما عملوا من أجله هو هنب 
اخلريات على حساب الذين يغامرون أبرواحهم. ويف هذا الصدد  

كنثمنو اجلهود اليت قام هبا رئيس احلكومة، يف زايرته للمنطقة 
 اللتغاالسالشرقية ابلسحب الفوري للرخص وفسح اجملال أمام 

 ...املعقلن، الذي ميكن لتكافؤ الفرص وفهاذ الصدد كاين أجريت

 :السيد رةيس اجللسة

الكلمة للسيد النائب من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية،      
 .تفضلوا

 :النئاةب السيد كبري قئادة

السيد الوزير، عادة األرابح والعائدات اللي كرتاكمها الشركات      
املناجم ال تنعكس إجيابيا على املنجميني وال سيما والوسطاء من 

منهم التقليديني، وهنا أعطي مثال ابلشركة اللي كتستغل املنجم 
أمباج" جبماعة بوعنان، واللي صراحة هاذ الشركة ال -دايل "زملو

 تعتين بتاات ابلصناع ال يف اجلانب اإلجتماعي وال يف اجلانب دايل
 لك، هو أنه ما قامت حىت بشيالبنية التحتية. الدليل على ذ

جتهيز ال يف الطرق ال يف املاء ال يف الكهرابء، وكذلك ما عندهاش 
حىت طبيب يف اجلانب اإلجتماعي ما عندهاش حىت طبيب واحد 

 .حيث أهنا عندها ممرض واحد كتناوب عليه مجيع العمال

 :السيد رةيس اجللسة

آخر؟  إضايفشكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب       
 .الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات، تفضلوا

 :وزير الطئاقة واملعئادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

هو يف احلقيقة ملف كبري، يكفي أنه قلنا ليكم هاذ احلكومة       
وخربانكم مّلي جينا وحنن كنحاربو الوسطاء، الوسطاء اللي  

 قوش يكونوا وسطاء، ألن يف العاملكنعتقد اللي فعال ما يستح
 lesدايل اإلقتصاد راه أنتما عارفني كاين ما يسمى ب

intermédiaires  اللي كيطورو ما يسمى ابللوجستيك
 "packaging"والتخزين وكيزيدو واحد القيمة مضافة ويديرو
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ويسوقوه، هاذو شركات حقيقية نواكبوها، أان كنتكلم على نوع 
ني يف القهاوي واّل جالسني يف ديورهم من الوسطاء اللي جالس

ابلتيليفون وكيتكرفسو على الناس وما كاينش قيمة مضافة. حّيدان 
رخصة قلناها لكم، واآلن كنحصيو الرخص اللي شادينها  9311

الناس ّواضعينها، راه هاذ احلكومة كتعرف تدير إاّل هاذ الشي، 
ور األم إال إيال لقات شي حيط كبري واحلمد هلل حلد الساعة

 .غادية، حنا غاديني فهاذ اإلجتاه

مشينا عند هاذ الناس اللي كيتكرفسو واللي تكلمت عليهم       
النائبة احملرتمة، وعطيناهم اآلن الرتاخيص وغنواكبوهم مع السيد 
الوايل ومع السلطة، مشينا لسيدي بوبكر وغنلقاو حل للناس، 

اللي  القرارات مشينا للرشيدية وراه ميكن حيكيو لكم أشنا هي
 31ألف و 31اخذينا، ومع الناس دايل النيازك اللي كيخدم فيه 

ألف واحد، ابش نظموهم وغنديروهم عبارة على شركات، اتفقنا 
، واآلن املركزية غيتعني identifié معاهم ابش كل واحد يكون

ليها إدارة جديدة كما يف علمكم بعدما داز القانون دايهلا، إدارة 
 دران الطلب دايل.. إيال عندكم شي شي واحدجديدة وراه 
capable  نزيه ما غيبيعش ويشري فيهم واللي غيعاوهنم، حنا

مستعدين أننا إيال عندكم شي مقرتحات، واآلن حىت اإلدارة 
اتفيالت راه زدان هلا املهندسني ابش تواكب -اجلهوية دايل درعة

لي ال هاذوك املنجميني، وأكثر من ذلك غنرّجعو املركزية هي
غتكون املخاطب املباشر هلاذوك املنجميني وغنرجعو املخترب، هاذ 

 .شي كلها قرارات ابش نطورو هاذ القطاع دايل املعادن

اللي ابغي نقول للسادة النواب، هذه ثروة بلد ابإلضافة       
للفوسفاط احلمد هلل اللي اآلن شاد الطريق دايلو وعندان خصوم 

ا يقظني، قطاع املعادن حسب دايلنا تيخصنا نكونو دائم
دايل  3التقديرات ميكّنا نضاعفو الدخل دايل البالد دايلنا 

املرات، لكن بقرارات. لكن أان كنطلب ملا نضارب مع املضاربني 

عاونوين كاملني الفرق، ما يكونش شي مضارب وسط مّنا عاونوان 
 .على هاذ الشي

 :السيد رةيس اجللسة

هذا القطاع، وهو عن مآل وضعية  ومنر إىل آخر سؤال يف      
عمال ومستخدمني وأطر شركات "سامري" للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب 

 .احملرتم

 :النئاةب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرةيس،

السيد الوزير، السؤال ما هي اإلجراءات والتدابري املتخذة       
 ة وضعية أطر ومستخدمي الشركة الوطنية "السامري"؟لتسوي

 :السيد رةيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير تفضلوا      

 :وزير الطئاقة واملعئادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

طبعا هو السؤال على.. ابملناسبة غري كان خصك تقول       
شركة  شيأبن الشركة خاصة غري ابش حنددو املعطيات، حيث ما

عمومية وقع خوصصتها منذ زمان، وقع اللي وقع وأنتم تعرفون 
ذلك، والفريق احملرتم يف وسطه من يعرف تفاصيل الشركة كيف 
اهنارت، كنتمىن يف الفريق السيد اللي معاكم يعطيكم التفاصيل  
كيف اهنارت الشركة، والسبب دايل االهنيار دايهلا. لكن طبعا 

ع آخر احلمد هللا البالد دايلنا  قطاع احملروقات هذا موضو 
كنزودوها، الشركة اآلن كنتاظرو وأان متفائل ابش جيي اللي يشريها 
ونلقاو معه خترجية، يعين اللي ميكن لنا إن شاء هللا السوق دايلنا 

من خالل املصفاة،  %31-%31على األقل نضمنو واحد 
م ولكن العمال حسب القانون مها األولني كياخذو األجور دايهل

يف القانون كيضمن هلم ذلك، واآلن راه كل مرة كنمّدو ابش 
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تشتغل ابش ايخذو األجور دايهلم واحلقوق دايهلم، وأان متفائل إن 
 ."شاء هللا ميكن لنا نلقاو شي حل "السامري

 :السيد رةيس اجللسة

 .كلمة للسيد النائب للتعقيب؟ تفضلوا      

 :النئاةب السيد عدي بوعرفة

سجل ونثمن ابرتياح اجملهودات اجلبارة اللي كتقوم هبا أوال ن      
احلركة النقابية على مستوى شركة "السامري" يف نضاهلا وصمودها 
ومقرتحاهتا لتسويق الوضعية واخلروج من النفق املظلم اللي كاينة 
فيها لشركة، النقطة الثانية واللي هي مهمة هاذ الشركة كانت شركة 

هتا حكومة دايل عبد هللا إبراهيم مع وطنية منذ البداية، ودار 
اإليطاليني لتوفري األمن الطاقي لوطننا، مت اخلوصصة دايهلا يف 

يف ظروف مظلمة وجائرة، وابلتايل أنه اإلجراءات اليت  9111
اختذت آنذلك من أجل تطوير شركة مل يقع، ابلتايل أنه كانت من 

، كان هناك جمموعة دايل الديون 8112، 8113، 9111
مليار دايل الدرهم. املشكل اللي مطروح  31اكمت وصلت لتر 

كان هناك اإلغالق وأنه وقف   8195هلاذ الشركة،  ابلنسبةاليوم 
كانت هناك التصفية القضائية، املقرتح املهم اليوم   8191اإلنتاج، 

 أساسني:دايل احلوايج  3ابلنسبة للحركة النقابية اللي كاينة متا 
دايل املدونة دايل  958مع املادة  ماانسجاوإما التسيري احلر 

؛ وإما العودة إىل األصل اللي هو أتميم 95.15التجارة والقانون 
هاذ الشركة؛ واي إما أنه هاذوك الدائنني دايل الشركة يديرو جملس 

 .إداري، وابلتايل يسامهو يف تسيريها وتدبريها

لوزير  ا الكل اليوم يتساءل، وابلتايل أنه نتمىن صادقا السيد      
كتهضر على السيد اللي كان هنا وال اللي ما كاينش هنا؟ السيد 
الوزير، راه أنت كنت يف الديوان دايل السي جطو فواحد الزمن 
معني، حزبك مل يكن يف احلكومة، وكنا حنرتمك وكنت يف الديوان 

ومن بني الناس اللي سامهوا يف السياسات العمومية آنذاك، 
 ...أنه وابلتايل أنه ال أعتقد

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا       
 .السيد النائب احملرتم فريق العدالة والتنمية

 :النئاةب السيد جنيب البقئايل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الوزير، الكل كيعرف شكون اللي وصل "السامري"       
نقول على أن إحدى التوصيات األساسية  إىل هذه احلالة، نبغي

دايل اللجنة دايل احملروقات هو إعادة تشغيل مؤسسة "السامري". 
ندعوكم السيد الوزير، إىل بذل اجلهود األساسية واللي كتقومو هبا 
إلعادة تشغيل هذه املؤسسة الوطنية، ألنه كون كانت "السامري" 

املليار دايل  دايل 1خّدامة ما كانش يكون املشكل ال دايل 
مليار دايل الدرهم كما قال السادة النواب. نبغي  91الدرهم، أو 

عامل  5111عامل مباشر و 9111نقول على أن أكثر من 
غري مباشر يئنون السيد الوزير، كنلتمسو منكم إبحلاح املسامهة يف 

 .إعادة تشغيل هذه املؤسسة، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

ب إضايف آخر؟ الكلمة للسيد الوزير شكرا، هل من تعقي      
 .للرد على التعقيبات

 :وزير الطئاقة واملعئادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

دايل  2على  على كل حال أان كنعتز أنين كنت مستشار      
الوزراء، ماشي عا السي جطو، ولكن را كنت يف التجارة والصناعة 

بة .. أستاذ ما داروش ليا نقاما كانش يف احملروقات يف جهة أخرى
وحطوين ابش جييبوين للربملان، ابش نوضح هاذ الشي.. ابش 
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القضية نشدوها مزاين هللا جيازيك خبري، ولذلك ولذلك... حسب 
 ...ليا الوقت هللا جيازيك خبري

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .حمسوب، تفضل السيد الوزير      

 :والتنمية املستدامة وزير الطئاقة واملعئادن السيد عزيز رابح،

كنعاود نكررها، كنعاود نعاودها أان ما صنعوش ليا نقابة       
وحطوين ابش جنيو للربملان... وما شريت تزكية ابش نكون فشي 

 ...الئحة دايل الكوطا

 :السيد رةيس اجللسة

نقطة نظام تفضل، السيد الوزير.. السيد الوزير.. من بعد       
 الوزير.. السيدات والسادة النواب احملرتمنيمن بعد يسايل السيد 

 .الكلمة عند السيد الوزير، شكرا تفضل السيد الوزير

 :وزير الطئاقة واملعئادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

أان ملا تكلمت على السيد النائب احملرتم، وأان أعرفه ألنه       
عطيكم يصديق، قلت ليكم يعطيكم التفاصيل بنية حسنة ابش 

التفاصيل، ألنه كيعرف التفاصيل والسي الغياث عارف 
 ...التفاصيل.. غري امسح ليا، وقلتها بنية حسنة

 :السيد رةيس اجللسة

السيدة النائبة من فضلك، الكلمة عند السيد الوزير..       
 .السيدة النائبة احملرتمة الكلمة لدى السيد الوزير

 :عئادن والتنمية املستدامةوزير الطئاقة وامل السيد عزيز رابح،

أان قلتها بنية حسنة ألنه يف إطار هللا جيازيكم خبري الوقت       
ثواين  91على أية حال، وإن كان أان باليت  31عاود رّجع ليا ل

راه كافيين، أان تكلمت بنية حسنة، يف إطار الشفافية، ألنه اللي 
ت، وهاد ر معكم السيد النائب احملرتم عارف التفاصيل كيف اهنا

القضية دايل التأمني هذا قرار كبري، قرار كبري اليوم طرحتو حلول، 
وأان كنهين النقاابت اجلادة، واستقبلتهم وتذاكران معهم، وقلنا هلم 
أودي اليوم بيد القضاء، وكل مرة كنمددوا، كيمدد السانديك 
وتغيري السانديك على أساس ابش ميكنا إيال جاو الناس اللي 

شغلوها غيدخلوا يف مفاوضات مع الدولة، اشنو هي غياخذها وي
املفاوضات مع الدولة اللي غتكون؟ راه ماشي حاجة ساهلة،  
كيف غيديروا حيلوا اإلشكاالت دايل الديون دايل اجلمارك، كيف 
غيديروا حيلوا اإلشكاالت دايل األبناك، كيف غنديروا الدائنني 

مث يف نفس  ..ها إىلواش غيبغيو الديون دايهلم اآلن وال غيطرمجو 
الوقت غادي جتي تفاوض معاك، شحال غتضمن هلا يف السوق 

 ..املغريب

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا على حسن مسامهتكم 
يف هاته اجللسة، وتطبيقا للنظام الداخلي ترفع اجللسة ملدة عشر 

 .دقائق للصالة، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 دتني الوزيرتني مرحبئا،السي

 على بركة هللا نستأنف هاته اجللسة ونبدأ ابلقطاع أو نستأنفها
من خالل القطاع املكلف ابلصناعة التقليدية واإلقتصاد 
اإلجتماعي، يف سؤال أول يف هذا القطاع عن أتهيل قطاع 

 ديةواالقتصاالصناعة التقليدية وتعزيز أدوارها اإلجتماعية 
ة لنواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدللسيدات والسادة ا

 .والتعادلية، تفضلوا السيد النائب لطرح السؤال

 :النئاةب السيد احلسني أزوكئاغ

السيدة الوزيرة، ما هي األسباب اليت يعزى إليها إخفاقكم 
لقطاع من ل االسرتاتيجيةيف حتصني املكتسبات دايل الرؤية 
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األرقام اللي كانت دايل ، ابعتبار أنه حىت 8195إىل  8111
داملليون دايل  1داملليون صانع وصانعة ما بقاتش، وكذلك  3

املواطنني واملواطنات اللي عايشني معاهم اليوم تيعيشو أوضاع 
بئيسة، كذلك الناتج الداخلي اخلام تراجع ومعدل املؤشر 

 الربانمج الوطين داملعامالت كذلك تراجع. مل يسعفكم كذلك
رف املهددة ابإلنقراض واإلنداثر، من قبيل مثال : إلنقاذ هاذ احل

الصياغة الفضية بتزنيت، البناء التقليدي بسوس، الدك الصويري 
واحلصري مباسة وغريها...، كذلك أن هاذ املوضوع كذلك ما 
ا قدرتوش أنه حتميو املنتجات احمللية ابعتبار أنه السوق دايلنا غزاهت

 ...مة، واثنيا يعينمنتوجات أوال غري صحية وغري مستدا

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اجلواب السيدة الوزيرة،       
 .تفضلي

كئاتبة الدولة لدى وزير السيئاحة والنقل  السيدة مجيلة املصلي،
اجلوي والصنئاعة التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي املكلفة 

 :يابلصنئاعة التقليدية واالقتصئاد االجتمئاع
 شكرا السيد رةيس،

 شكرا السيد النئاةب،

أوال أان أتفاجأ أو أتساءل على هاذ النربة وهاذ السلبيات       
 اليت تكلمتم هبا السيد النائب، ألنه قطاع الصناعة التقليدية اليوم

يف املغرب وهذا ليس فقط ماشي شهاديت ألنين مكلفة ابلقطاع، 
ر خالل املراصد اليت نتوفولكن من خالل زايراتنا امليدانية، من 

عليها وخاصة املرصد الوطين للصناعة التقليدية واألرقام واملعطيات 
اليت نتوفر عليها، وليس فقط جمرد انطباعات ومالحظات. اليوم 
قطاع الصناعة التقليدية اللي هو قطاع أوال إرث وطين مشرتك بني  

ر هبذا خكل املغاربة، وهاذ اإلرث الوطين حق لنا كمغاربة أن نفت
الرتاث، أن نفتخر هبذا الرتاث وهذه الثروة، واليوم افتخاران هباذ 

الرتاث وهاذ الثروة يشكل واعتزازان هبا هو مصدر من مصادر القوة 
 .هلاذ القطاع وللصانعني والصانعات

فاليوم كاين جمهودات كبرية تبذلت عرب سنوات ماشي فقط       
، وكان عقد 8195-8111اليوم، كانت رؤية إسرتاتيجية ل

برانمج وكانت هناك برامج مهمة، اليوم كذلك خمططنا للنهوض 
هباذ القطاع ورؤيتنا واضحة للمستقبل، ترتكز على احلكامة يف 
القطاع، وكرتتكز على التأهيل والتكوين، وكرتتكز على التمويل 
وعلى تطوير تسويق وترويج املنتوجات. أعود كذلك السيد 

 ...81جزان على محاية املنتوج، اليوم عندان النائب، ذكرتو أبنه ع

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا انتهى الوقت. هل من تعقيب       
إضايف؟ منر للسؤال املوايل عن إجراء تطوير وحتسني الصناعة 
التقليدية ابلعامل القروي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 ة، فألحدهم الكلمة تفضلوا السيد النائبفريق العدالة والتنمي
 .احملرتم

 :النئاةب السيد بوعبيد لبيدة

 شكرا السيد الرةيس،

 تعترب الصناعة التقليدية رافعة أساسية للنهوض ابلتنمية يف      
العامل القروي. لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة احملرتمة، عن 

لصناعة وحتسني ا التدابري واإلجراءات اليت اختذمتوها لتطوير
 .التقليدية ابلعامل القروي؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب، تفضلوا      
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كئاتبة الدولة لدى وزير السيئاحة والنقل  السيدة مجيلة املصلي،
اجلوي والصنئاعة التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي املكلفة 

 :الجتمئاعيابلصنئاعة التقليدية واالقتصئاد ا

أوال موضوع الصناعة التقليدية يف العامل القروي كتعرفو أن       
أكرب مشغل يف املغرب بعد الفالحة هو الصناعة التقليدية، 
والصناعة التقليدية إذا احتسبنا أن الفالحة أحياان كتكون مومسية،  

جمنا كتبقى الصناعة التقليدية هي األوىل يف التشغيل يف القرى. بران
تمامنا ابلعامل القروي واضح املعامل، أوال غتالحظو أبن يف وإه

جمموعة يف العامل القروي، ويف جمموعة دايل األماكن عندان حرص 
على إنشاء جممعات للصناعة التقليدية، وعلى أتسيس كذلك دور 

دار،  23للصانعات، اليوم كاينة شبكة لدور الصانعات تصل إىل 
رف من اإلنداثر، وكذلك توريث هدفها هو : التكوين، محاية احل

احلرف إىل األجيال، مث توفري واحد املورد قار ابلنسبة للنساء 
 %81القروايت املشتغالت، كذلك لدينا كوطا يف املعارض هي 
 %81مسامهة الصناع التقليديني املنحدرين من العامل القروي، 

 .هي نسبة املسامهة دايهلم يف املعارض اليت تنظم

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .شكرا، تعقيب للسيد النائب احملرتم      

 :النئاةب السيد حممد أوريش

 شكرا السيد الرةيس،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 القتصادلابلطبع هاذ القطاع هذا يعترب من احملركات األساسية       
الوطين، وقد عرف طفرة هامة وهذا بشهادة التقارير دايل اجمللس 

، وتبني 8191اللي تندارت مؤخرا يف  ماعيواالجتاإلقتصادي 
من الناتج  %2,1أبن املسامهة دايل هاذ القطاع كتجاوز 

مليون عامل بشكل مباشر.  2,1الداخلي اخلام، وكيشغل واحد 

التأثري دايلو التأثري دايل هاذ القطاع واضح، لكن كما أشار 
أمور ناك ال زالت ه واالجتماعيالتقريرين دايل اجمللس اإلقتصادي 

حتتاج إىل عمل، فرغم هاذ اجلهود الكبرية املبذولة، إال أن النتائج  
 .كتبقى يعين قابلة للزايدة وقابلة للتطوير

وهباذ املناسبة السيدة الوزيرة، التقريرين رصدا أهم التحدايت       
ضعف القدرات والكفاءات الفردية خصوصا يف العامل  منها:

بكات للمنتجات احمللية، ونقص ش القروي، واجلودة غري املتكافئة
 ، والنقص يف أتطري ودعماالبتكارالتسويق، واخلصاص يف 

التعاونيات من أجل تشجيع أمناط جديدة لإلنتاج، وضعف املنح 
للعالمات التجارية. هلذا كنقرتحو السيدة الوزيرة، ابش تراعيو هاذ 

 واالجتماعياملالحظات اجلوهرية دايل اجمللس اإلقتصادي 
ة دايلكم اللي أو اخلط االسرتاتيجيةيئي، وتضمنوها يف الرؤية والب

، ابش تركزو على التكوين وحماربة 8182ابديني فيها يف أفق 
 ...األمية يف صفوف الصناع التقليديني يف العامل القروي وخصوصا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة       
 .لسيدة الوزيرة للردلكم ا

كئاتبة الدولة لدى وزير السيئاحة والنقل  السيدة مجيلة املصلي،
اجلوي والصنئاعة التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي املكلفة 

 :ابلصنئاعة التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي

 شكرا السيد النئاةب احملرتم،

 هو فعال اليوم حنا املخطط التنموي الذي نعتمده هو منبين      
على جمموعة دايل التقارير املهمة اليت صدرت، وفيها تقرير 
اخلمسينية، وعندان كتاب أبيض، وعندان جمموعة دايل يعين 
األوراق أوال يعين املنجزات اليت متت يف السنوات املاضية اللي  
كنعتمدو عليها وكنشوفو املنجزات. ولكن اليوم كاينة حركية مهمة 
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اسا ابالهتمام بدعم القدرات وكاينة ديناميكية مرتبطة أس
والتكوين، هناك برامج للتكوين أطلقناها واألخرى يف الطريق اللي 
من خالهلا كنآمنو أبن أتهيل العنصر البشري يف الصناعة التقليدية 
اليوم هو مدخل رئيسي لتطوير هاذ القطاع وحلماية هاذ املنظومة. 

راكز للتلقني ة موابملناسبة مراكزان يف التكوين اللي هي هناك شبك
يف جمال الصناعة التقليدية هي ممتدة على املستوى الوطين، واليوم 
نشتغل على تطوير حكامة التكوين وبيداغوجية التكوين 
وهندسته، ألن اليوم هاذ التكوين هو الرافعة األساسية حلماية 

 ...احلرف والستمراريتها، طبعا التقصري

 :السيد رةيس اجللسة

دة الوزيرة، منر للسؤال املوايل وهو عن تقدم شكرا السي      
 اإلجتماعي والتضامين، للسيدات لالقتصاداملخططات اجلهوية 

والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 
 .السيد النائب احملرتم

 :النئاةب السيد عزيز اللبئار

 السيد الرةيس،

 لالقتصادط اجلهوي السيدة الوزيرة، ما هو مآل املخط      
-تطوان-اإلجتماعي والتضامين بصفة عامة، وجهة طنجة

احلسيمة بصفة خاصة؟ وماذا أعددمت لقانون الودادايت 
والتعاونيات الفالحية والسكنية وقطاع السكن والصناعة 

 .التقليدية؟ وشكرا السيدة الوزيرة

 :السيد رةيس اجللسة

 .السيدة الوزيرة اجلواب جلوابكم      

كئاتبة الدولة لدى وزير السيئاحة والنقل  سيدة مجيلة املصلي،ال
اجلوي والصنئاعة التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي املكلفة 

 :ابلصنئاعة التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيد النئاةب،

اليوم السؤال حول خمططات اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين،       
سيد النائب أن هذه املخططات وضعت يف سياق تعلمون ال

سياسي سابق، وهاذ املخططات كانت مرتبطة أساسا بيعين 
اتفاقية مع بعض اجلهات من أجل تنشيط االقتصاد االجتماعي 
والتضامين. حنن حرصنا على تنفيذ كل هذه التوصيات بشراكة، 
سواء من خالل بروتوكوالت أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع 

تطوان هي من اجلهات اليت حظيت بيعين -هات، وجهة طنجةاجل
دعم كبري يف هذا الشأن، ومت تنظيم معرضني جهويني ومت إطالق 

 .اإلجتماعي والتضامين لالقتصادمرصد جهوي 

ولكن اليوم يف إطار اجلهوية املتقدمة، ويف إطار التقسيم       
 ختصاصاجلديد للجهات، الشك أننا مدعوون مجيعا، ألن هذا ا

ذايت اليوم، اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين يدخل يف إطار 
االختصاص الذايت للجهات، وابلتايل يف إطار هاذ املقاربة اجلديدة 
نسعى اليوم وأطلقنا لقاءات تشاورية جهوية من أجل مستقبل 

اإلجتماعي والتضامين يف بالدان، ومن أجل  لالقتصادأفضل 
و  تطوير اإلقتصاد، ألن اليوم كتعرفعلى هذه املنظومة ل االعتماد

كاين يعين القطاع العام والقطاع اخلاص، ولكن هذا النوع الثالث 
من االقتصادات يف دول متقدمة كيشكل نسبة الناتج الداخلي 

. فاليوم حنا يف بالدان بفضل % 98و % 91اخلام كتوصل 
اإلمكاانت اهلائلة اليت نتوفر عليها سواء اإلمكاانت البشرية 

اإلمكاانت الطبيعية سواء يف النبااتت ويف مواد املنتجات احمللية، و 
 .ميكن لنا حنققو الشيء الكثري

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب احملرتم للتعقيب      
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 :النئاةب السيد عزيز اللبئار

يف نطاق اجلهوية، يف نطاق املقاربة املتقدمة اجلهوية، السيدة       
، من خالل الواقع املر يبدو لنا أن جمهودات احلكومة ضعيفة الوزيرة

جدا، ومل حتقق وعودها سواء على مستوى توفري املناخ املالئم، أو 
على مستوى اإلطار املؤسسايت غري الواضح، أو على مستوى 
غياب آليات التنسيق بني األطراف املتدخلة، وكذلك على 

ات اليت لنسبة للتعاونيمستوى وجود إطار قانوين متشدد، خاصة اب
تلعب دورا هاما واليت يصل عدد األجراء يف القطاع التعاوين إىل 

 .أجري 51.111

لألسف، القانون املنظم ال يضمن تغطية إجتماعية منصفة       
ألعضاء ومستخدمي التعاونيات الفالحية واملهنية والسكنية، 

من اليد  ةوخاصة قطاع الصناعة التقليدية الذي يشغل نسبة كبري 
العاملة والفئات الفقرية واهلشة، كما يساهم يف جلب العملة 
الصعبة، اليت تلعب دورا كبريا يف تنمية اإلقتصاد الوطين، وهي 
تشغل الكل يف الكل. لألسف احلكومة جتهل هذه األدوار 
اإلقتصادية واإلجتماعية، وهو ما يربر هتميشا لقطاع السياحة 

 .ملدن العتيقةوالصناعة التقليدية جبل ا

خطط احلسيمة اليت يعرف امل-تطوان-أما ابلنسبة جلهة طنجة      
اجلهوي لالقتصاد اإلجتماعي والتضامين تعثرا كبريا، ابلرغم من 
األدوار املهمة اليت يلعبها جملس اجلهة، وجمهوداته الكبرية يف جلب 

قطب  احلسيمة إىل-جبهة تطوان واالرتقاءاالستثمارات اخلارجية 
تصادي كبري، ونتأسف وأبمل ما آلت إليه الوضعية اإلقتصادية اق

مكناس، وما أصبحت تعرفه من ركود -واإلجتماعية جلهة فاس
ومجود اقتصادي وتدهور يف جل اجملاالت واليت أصبح وضعها مثار 
للشفقة وال من حيرك ساكنا، ابستثناء العطف والعناية املولوية 

 ...لعتيقة األخرى عامةبرتميم املدينة العتيقة واملدن ا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم.. شكرا السيد النائب احملرتم. هل       
من تعقيب إضايف؟.. هل من تعقيب إضايف؟ رد السيدة الوزيرة، 

 .تفضلوا

كئاتبة الدولة لدى وزير السيئاحة والنقل  السيدة مجيلة املصلي،
ة قتصئاد االجتمئاعي املكلفاجلوي والصنئاعة التقليدية واال

 :ابلصنئاعة التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي

 شكرا السيد الرةيس،

هو يعين احلديث، حنا اليوم مّلي كنعطيو معطيات داخل       
هذه القبة احملرتمة، فنحن ننطلق من كيفما قلت من معاينتنا 
للواقع، ومن تتبعنا مع جمموعة من الوحدات اللي هي كتشتغل 

جملال دايل االقتصاد االجتماعي وأمهها التعاونيات. اليوم ما فهاذ ا
ميكن ليناش ّنكرو أن املغرب كاينة حركية وكاينة ديناميكية، وما 
ميكّناش نعطيو هاذ الصورة السوداوية، ألن حنا كنجولو يف مجيع 

 ...جهات اململكة، وكنتالقاو بفاعلني

 :السيد رةيس اجللسة

ة، منر للسؤال األخري يف هذا القطاع وهو شكرا السيدة الوزير       
عن تقييم برانمج الدعم املوجه للتعاونيات للسيدات والسادة 
 النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب

 .احملرتم

 :النئاةب السيد خئالد الشنئاق

 شكرا السيد الرةيس،

ماعي صاد اإلجتيلعب قطاع التعاونيات دورا هاما يف اإلقت      
والتضامين ببالدان من خالل، خصوصا من خالل خلق فرص 
الشغل يف صفوف الشباب والنساء حاملي أفكار املشاريع، يف 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

42 

ظل الدينامية الكبرية اللي عرفها هاذ القطاع خالل السنوات 
األخرية بفضل خمتلف الربامج العمومية، وأخص ابلذكر برانمج 

اللي كيدخل يف ضمن إطار  "مرافقة" ملواكبة التعاونيات
التضامين اإلجتماعي و  ابالقتصادالوطنية للنهوض  االسرتاتيجية

. عن تقييمكم هلذا الربانمج، نسائلكم السيدة  8191-8181
 .كاتبة الدولة احملرتمة

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب      

 ير السيئاحة والنقلكئاتبة الدولة لدى وز  السيدة مجيلة املصلي،
اجلوي والصنئاعة التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي املكلفة 

 :ابلصنئاعة التقليدية واالقتصئاد االجتمئاعي

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا لكم السيد النائب على إاثرة هاذ موضوع التعاونيات،       
اليوم التعاونيات يف املغرب هي املكون الرئيسي يف منظومة 

 81.111جتماعي والتضامين، بالدان تتوفر على اإلقتصاد اإل
 %51تعاونية، يعين  31.111تعاونية، ويف الوطن العريب عندان 

من التعاونيات يف الوطن العريب موجودة يف املغرب، هذا رقم ينبغي 
 .أننا، يعين، اّنخذوه بعني اإلعتبار

ث ياملسألة األخرى أن العمل التعاوين عرف واحد احلركية، حب      
تقريبا ابش كيتطور  %33، 81.111وصلنا اليوم ل 95.111

عندو دور كبري،  998.98وابملناسبة القانون املعتمد اللي هو 
ألنه مت تبسيط املساطر ومت، يعين، ختفيف جمموعة من اإلجراءات 

 .اليت كانت تثقل كاهل التعاونيات

طبعا العمل التعاوين هو واحد العمل اللي كيقوم على       
املبادرة، وعلى مبادرة مجاعية، وطبعا هاذ العمل التعاوين اللي هو 
مثرة حقيقية واللي هو املنتج احلقيقي يف االقتصاد االجتماعي 

والتضامين، كيحتاج إىل اإللتقائية بني خمتلف املتدخلني. وهلذا 
اليوم اشتغالنا على القانون اإلطار يف اإلقتصاد اإلجتماعي 

دافه هو إحداث هاذ اإللتقائية، ألن من أهم أه والتضامين
اإللتقائية اليوم ما بني طبعا كل الفاعلني سواء حكوميني أو قطاع 
خاص، ألن كنقول دائما وكنأكد أن اليوم املغرب يتوفر على 
إمكاانت هائلة من الناحية الطبيعية، ومن الناحية البشرية، وأن 

كن ومي هذه اإلمكاانت ميكنها أن تساهم يف خلق مناصب شغل
 ...أن تساهم يف احلد

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النئاةب السيد خئالد الشنئاق

شكرا السيدة كاتبة الدولة على تعقيبكم، كنثمنو اجملهودات       
لوطين، ا لالقتصاداللي كتقوم هبا احلكومة فهاذ اجملال جد اهلام 

ه هناك جمموعة من التحدايت واإلكراهات اللي ما زال  إال أن
كتعاين منها التعاونيات يف بالدان، ولعل أبرزها هو مشكل 
احلكامة. كنشوفو أبنه ما زال هناك فساد إداري ومايل يف جمموعة 
من التعاونيات اللي َكْتَأدي يف غالب األحيان لإلفالس يف بعض 

دايهلا، كذلك  على التنافسيةالتعاونيات، واللي كتأثر بشكل سليب 
مازلنا اليوم كنشوفو التعاونية مبقاربة اجتماعية، والبد من اإلنتقال 
ابلتعاونية ملستوى مقاولة اجتماعية اللي يكون عندها واحد الدور 

 ...مهم وأساسي يف اإلقتصاد الوطين. حتدايت التسويق والتمويل

 :السيد رةيس اجللسة

ن حملرتم، وشكرا للسيدة الوزيرة على حسشكرا السيد النائب ا      
مسامهتها. وننتقل للقطاع املوايل وهو املكلف ابلتجارة اخلارجية، 

 .نرحب ابلسيدة الوزيرة.. نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس
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 :)نقطة نظئام(حممد التوميي بنجلون  النئاةب السيد

 شكرا السيد الرةيس،

ن مع األسف جا بغيت انخذ نقطة نظام يف وقتها، ولك      
 ، آخر سؤال دايلو ومشى. هاذالوقت والسيد وزير الطاقة واملعادن

نقطة نظام ختص تسيري والتعامل بني اجلهاز التنفيذي واجلهاز 
التشريعي، حنا كنعرفو أبن كل جهاز عندو بعض األدبيات يف 
التعامل مع األشخاص أو مع الُوَزراء وال مع النواب. وابلتايل أان  

اذ الفرصة، حبضور السيد لوزير العالقة مع الربملان ابش كنغتنم ه
نقول له ونوجه له رسالة ابش الوزراء مّلي يكونو كيتوجهو للنواب 
النواب احملرتمني، ما ميشيوش لبعض األشياء اللي هي شخصية 
وال تفاعل سليب بِيَناتْـُهم واهتامات غري مربرة. من فضلك السيد 

ألننا حنا جينا ابش خندمو املواطن، الوزير، توصل هاذ الرسالة، 
ما جيناش خندمو األشخاص وال نديرو حساابت شخصية، شكرا 

  .السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا للسيد الرئيس، منر للقطاع املكلف ابلتجارة اخلارجية،       
نرحب ابلسيدة الوزيرة يف سؤال عن التقييم األويل للمخطط الوطين 

التجارة اخلارجية للسيدات والسادة النواب لتبسيط مساطر 
 .ماحملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرت 

 :النئاةب السيد مصطفى البكوري

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة، قامت وزارتكم مشكورة بتفعيل برانمج       
رتوين كلتبسيط مساطر التجارة اخلارجية وتعميم التبادل اإلل

 .للبياانت، ما هو تقييمكم األول هلذا املخطط؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .تفضلي السيدة الوزيرة اجلواب      

كئاتبة الدولة لدى وزير الصنئاعة  السيدة ارقية الدرهم،
واالستثمئار والتجئارة واالقتصئاد الرقمي املكلفة ابلتجئارة 

 :اخلئارجية
 شكرا السيد الرةيس،

 لنئاةب احملرتم،شكرا السيد ا

إذن خبصوص هاذ يعين تبسيط مساطر التجارة اخلارجية،       
هي أيضا من أولوايت احلكومة، خاصة وأهنا داخلة يف 

 .وشكرا ،احلكومية لتحسني مناخ األعمال االسرتاتيجية

 :السيد رةيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النئاةب السيد مصطفى البكوري

شكورين على جوابكم السيدة الوزيرة، ولكن أسباب نزول م      
هذا السؤال الغرض منه هو التذكري أبمهية اإلجراءات اليت قامت 
هبا احلكومة السابقة عند مصادقتها على املخطط الوطين للتجارة 
اخلارجية الذي يعد األول من نوعه. وحنن فخورون عن الفريق 

املخطط طيلة الفرتة  احلكومي دايلنا اللي اشتغل على هذا
احلكومية السابقة، ومن أبرز ما تضمنه "الشباك الوحيد" والتبادل 
اإللكرتوين للمعلومات اليت دخل حيز التنفيذ مبجرد دخول هذا 

 .املخطط إىل حيز الوجود

السيدة الوزيرة، بعد دخول هذا اإلجراء إىل التطبيق، فإن       
 سترياداالسلم رخص املرتفقني لألسف يعانون التأخري يف ت

اليوم السيدة الوزيرة،  ."portnet" والتصدير عن طريق بوابة
يوجد أتخري كبري رمبا ليس على مستوى وزارتكم وإمنا على مستوى 
وزارات أخرى مما ينعكس سلبا على نشاط املستثمرين. هناك 

 ...ملفات تنتظر
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 :السيد رةيس اجللسة

لمة من تعقيب إضايف؟ الكشكرا السيد النائب احملرتم، هل       
 .لكم السيدة الوزيرة للرد على التعقيب

كئاتبة الدولة لدى وزير الصنئاعة  السيدة ارقية الدرهم،
واالستثمئار والتجئارة واالقتصئاد الرقمي املكلفة ابلتجئارة 

 :اخلئارجية

 شكرا السيد النئاةب احملرتم،

 يفأكيد أن كنشاطركم الرأ االستثناءات إذن خبصوص هاذ      
 أبنه خص يكون هناك اعتبار هلاذ األمور، ابلنسبة أبن هاذ

"portnet"  أو البوابة اإلكرتونية أو "الشباك الوحيد" الذي
اعتمد من أجل تبسيط املساطر فهو يعين إرث مهم جدا، تفّعل 

وكان اهلدف دايلو أو من املنجزات اللي قامت  8198مؤخرا يف 
لنسبة اك التطوير والتحيني اببه احلكومة السابقة، ولكن دائما هن

 ."portnet"هلذه املساطر، وخاصة ابلنسبة ل

 "portnet" فاملنجزات اللي تقامت هبا كيفما ذكرتو وهي      
، 8198دايل الدار البيضاء يف  le port اللي تعممت يف

وتعممت يف موانئ أخرى يف الدار البيضاء واليوم ميكن أن نقول 
أيضا هناك منجزات اللي  .اي وقارايأبنه منوذج حيتذى به جهو 

تقامت هبا، ولكن أيضا هناك اإلجنازات املستقبلية لتبسيط هذه 
املساطر، ألن كنشوفو أبن دائما كاينني اختالالت وبعض األمور 

على بعض اإلستثناءات دايل بعض املصدرين أو  اللي كتهضر
، اللي رمبا كيشكل هلم بعض  "portnet" املستوردين فهاذ

ن عندهم بعض إما الوقت أو كذا، ولكن هذه ماشي هي كيكو 
القاعدة العامة، هاذو استثناءات وما ميكّناش يعين نعمموها على 

 ...القاعدة العامة، فاإلجراءات األخرى

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم وعلى مسامهتكم يف هاته       
ؤون املتعلق ابألوقاف والشاجللسة. وننتقل إىل القطاع املوايل 

اإلسالمية، مرحبا السيد الوزير، يف سؤال أول عن تسوية وضعية 
موظفي األوقاف املتقاعدين، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق العدالة والتنمية، املتعاقدين عفوا

 :النئاةب السيد حسن برود

 السيد الرةيس،

ن العاملني بوزارتكم يف السيد الوزير، يوجد عدد هام م      
وضعية تعاقد مع الوزارة، دون وضوح أي آفاق للرتقي الوظيفي 
واحلقوق اإلجتماعية. لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي آفاق 
ومساعي وزارتكم لضمان وضع وظيفي مناسب هلذه الفئة من 

 .املوظفني؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .وابالكلمة لكم السيد الوزير للج      

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقئاف والشؤون اإلسالمية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس،

 السيدات والسئادة النواب احملرتمني،

أشكركم السيد النائب احملرتم على سؤالكم، يف احلقيقة       
املتعاقدون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية صنفان : الصنف 

لذين يشتغلون يف املساجد، الذين يشتغلون يف املساجد األول هم ا
ال ميكن هلم حبكم القانون إال أن يكونوا متعاقدين مبعىن مشارطني، 
ألن الذي يشتغل يف املسجد ال يقدم خدمة فقط وإمنا يكون 
ملتزما، ولكن على كل حال إذا مل يصدر منه شيئ خيل ابلتزامه 
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غلني من د الدائم؛ بعض املشأو خبدمته فهو يف حكم يعين املتعاق
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على سبيل التعاقد مثل متفقدي 
املساجد أو غريهم، فهؤالء يعين على أساس التعاقد األول وليس 
إبمكاننا أن نتعهد هلم بشيء آخر، ألن هي وضعيات خمتلفة 
وأوضاع خمتلفة، فلذلك يعين نستعني هبم على أساس التعاقد وال 

ستطيع أن.. أما اآلخرون إذا توفروا على شهادات فإهنم يرتقون، أ
أما هؤالء هذه الفئة فهم يعين متعاقدون على أساس ما دخلوا 

 .عليه يف التعاقد، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا      

 :النئاةب السيد حممد زوينت

 شكرا السيد الرةيس،

ها لسيد الوزير، حنا ابملناسبة يعين كنثمنو اجلهود اللي كيبذلو ا      
ركزية أو سواء ابملصاحل امل مجيع املوظفني العاملني بوزارة األوقاف

املساجد أو املصاحل اخلارجية، يف مجيع ربوع اململكة وخصوصا 
أهنم كيسامهو يف تدبري هاذ القطاع احليوي اللي كيهتم بتدبري 

من الروحي للمواطنني واملواطنات يف اململكة. الشأن الديين وابأل
وابلتايل حنن ال نريد أن تبقى بعض املشوشات هلذه اجلهود اللي  
كتبذلوها أنتما السيد الوزير، وكتبذهلا احلكومة من أجل استثباب 
اللي كنتكلمو عليه األمن الروحي واألمن الديين، وابلتايل بغيناكم 

لسؤال ابش تبذلو واحد اجلهد تبذلو هباذ السؤال نطرحو هاذ ا
أكرب سواء ابلقطاع دايلكم كوزارة أو احلكومة من أجل يعين تسوية 
وضعية هاذ املتعاقدين حىت يعين يكونوا كباقي الفئات األخرى 
املرمسني، سواء العاملني يف األوقاف أو العاملني يف املساجد أو 

ؤون اإلسالمية، شالعاملني يف التعليم العتيق أو العاملني يف تدبري ال
للي كيشعرو ا ابالستقرارحىت يشعروا يعين  االستقراروابش أحياان 

به، وكذلك املنح وغريها من يعين اإلمتيازات اللي كيتمتعو هبا  

كذلك املرمسون، وما حيسوش هباذ الفرق وهباذ التمايز بني 
 .املتعاقدين وبني يعين املرمسني، وشكرا السيد الوزير

 :سةالسيد رةيس اجلل

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ هل من       
 .رد السيد الوزير يف ما تبقى من الوقت تفضلوا

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقئاف والشؤون اإلسالمية

 انتهى؟.. أشكر السيد النائب احملرتم، يف احلقيقة حنا متفقني      
ثر من فلهم جزاء اخلدمة وأك يف أنه ابلنسبة للذين يبذلون خدمة

لو جهدا يف هذا الباب. وإمنا قطاع األوقاف، قطاع مذلك، وال أن
الشؤون اإلسالمية كنتكلمو دائما على قطاع الشؤون اإلسالمية 
وإن كانت الوزارة تسمة األوقاف والشؤون اإلسالمية، راه فيه 

ا، ذواحد الوضعية اللي هي موروثة، متعددة املراتب والوضعيات وك
فتعاملنا معها بكل ما ميكن من يعين ترتيب ومن التسوية وما 

 .شكرا ،نزال، ألن املسألة يعين طويلة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير، والسؤال املوايل هو عن صيانة       
وإعادة أتهيل مدارس التعليم العتيق للسيدات والسادة النواب 

لي السيدة يل للوحدة والتعادلية، تفضاحملرتمني من الفريق اإلستقال
 .النائبة احملرتمة

 :النئاةبة السيدة منرية الرحوي

السيد الوزير، نسائلكم اليوم عن ما هي اإلجراءات والتدابري       
اليت اختذمتوها لصيانة وإعادة أتهيل املدارس العتيقة؟ وشكرا السيد 

 .الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

 .الوزير اجلواب، تفضلواالكلمة للسيد       
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 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقئاف والشؤون اإلسالمية

شكرا لك السيدة النائبة احملرتمة وفريقك، يعلم اجلميع أن       
التعليم العتيق من األوراش اليت جنحت فيها اململكة املغربية، ألن 

 ههاذ التعليم مل يعد تعليما خارجا عن التعليم، بل هو مقنن ول
الذي  93.19معادلة وله.. وذلك كله بفضل صدور القانون رقم 

 .هو فريد يف عامل يعين التعليم الديين

وأما اجملهودات املادية، يكفي نقول لكم كانت كتصرف       
: ثالثة داملالين  8113املالية املرصودة يف  االعتماداتعلى هاذ 

مرة،  مليون درهم، أي ضعف مائة 392دايل الدراهم، اآلن 
جية، والوزارة قامت بتدابري كثرية تتعلق ابلربامج، وابلرتقية البيداغو 

وبتسوية األوضاع اللي دايل اللي ميكن يسويها، وبناء عدد من 
املدارس إىل غري ذلك، فهذا ورش حيوي وقطاع هام ابلشأن 

 .اإلسالمي وحنن نعتين به وبتوجيهات من أمري املؤمنني أعزه هللا

 :لسةالسيد رةيس اجل

 .الكلمة لكم السيدة النائبة احملرتمة للتعقيب      

 :النئاةبة السيدة منرية الرحوي

السيد الوزير، هاذ املعطيات اللي قليت كلها مهمة جدا يف       
هاذ القطاع اللي هو حيوي ومهم، ولكن كنقول لكم أبن احلكومة 

، ألنه قطاع ممطالبة اليوم إبعادة اإلعتبار هلذا القطاع التعليمي امله
حيوي، قادر على ضمان ترسيخ القيم اجملتمعية بعيدا عن املنظور 
املايل الضيق. كما أن هذه املدارس العتيقة مل حتظى ابلعناية الالزمة 

 .ألداء مهامها التأطريية والدينية واإلشعاعية على الوجه األكمل

زأ جالسيد الوزير، التعليم العتيق جيب أن يكون جزءا ال يت      
من التعليم العمومي، سواء على مستوى الولوج أو على مستوى 
الوضعية اإلدارية لألساتذة يف هذا القطاع، والتخلي عن العنف 

السائد كما تعرفون السيد الوزير، وكذلك على مستوى األطر 
 ...املرجعية املساعدة على التقومي، التكوين املستمر

 :السيد رةيس اجللسة

اك ة النائبة احملرتمة، رد السيد الوزير يف.. عفوا هنشكرا السيد      
تعقيب إضايف، تفضل السيد النائب احملرتم من فريق التجمع 

 .الدستوري

 :النئاةب السيد مصطفى ابيتئاس

 شكرا السيد الرةيس،

سوس الكبري، هو املهد دايل املدارس العتيقة السيد الوزير،       
 كلمو من جنوب مراكشمّلي كنتكلمو على سوس الكبري، كنت

إىل ختوم "واد نون"، مئات دايل املدارس العتيقة اللي سامهت 
 311واحد املسامهة كبرية حىت يف احلركة الوطنية. تكلمتيو على 

مليون دايل الدرهم مهم جدا، كنا بغينا أنكم تكلمو لنا أكثر على 
 الرقم اآلخر اللي كيسامهو به الشركاء دايلكم، اللي مها اجملتمع

 .املدين، واجلمعيات واحد اجملموعة دايل املتدخلني

السيد الوزير، ال بد من العناية املباشرة هلاذ الناس هاذو،       
عالش؟ ألن هاذ املدارس اآلن اليوم تنجز يف إطار شراكات مع 
اجلمعيات اللي تعىن هباذ اجملال هذا، وكيلقاو صعوابت أهنم 

اإلعدادي أو ال التعليم  ايخذو واحد الرتاخيص دايل التعليم
الثانوي، وكنوليو يف اإلجراءات املرتبطة ابألداء دايل األجور دايل 

دة  املتعاقدين. ال أعتقد أبنه ميكن منشيو هباذ الورش ونبقاو فيه الراي
كيما قلتو قبيال هباذ اإلمكانيات املتواضعة، وأيضا ابإلعتماد 

 نفس ير، أبنه يفالكلي على الشركاء اآلخرين. كنظن السيد الوز 
دايل املدارس عتيقة، مدرسة يف فمها ملعقة من  8املناطق تنلقاو 

ذهب ومدرسة ال تبعد عنها إال خبطوات تتعاملو معاملة خاصة، 
وهنا بغيت نتكلم على مجاعة "اصبواي" إبقليم سيدي إفين شكرا 

 .السيد الوزير
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 :السيد رةيس اجللسة

رد، ة لكم السيد الوزير للهل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلم      
 .تفضلوا

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقئاف والشؤون اإلسالمية

اللي ما متافقش عليه هو أننا، يعين، هناك نقص يف العناية       
هبذا التعليم، قلت أبن هاذ التعليم هو ورش كبري وبه عناية اتمة. 

ذا كان إ لكن وضعياته متنوعة وكنتمشاو معاه على أساس ذلك،
فواحد املدرسة عتيقة واحد اياله كيعرف يقري، يعين، بن عاشر 
ومقبول، واحد اياله كيعرف يقري حيفظ القرآن الكرمي، واحد 
عندو شهادة جامعية كي غادي ندير نسوي بيناهتم؟ راه كاين 
واحد الوضع كنتعاملو معها كنعطيوهم كلهم واحد الدعم اللي ما  

ة اخلية ما كاينش اللي يف فمه ملعقكانش مسبوق، وكنعطيو للد
واآلخر كذا، فيه غري اللي منضم للقانون واللي ما منضمش ليه، 

مرتبط هبذا القانون وكتصرف عليه الوزارة بنفس  %11أكثرمن 
املقاييس.. اجلمعيات ما كنقبلوش اجلمعيات فهاذ املسألة دايل 

 .التعامل مع التعليم العتيق أبدا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، السؤال، يف سؤال أخري عن تسوية الوضعية املادية       
لعدد من األئمة والقيمني الدينيني، للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من الفريق احلركي، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النئاةب السيد املصطفى املخنرت

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس،

 وزراء،السيدة والسئادة ال

 إخواين أخوايت النواب،

رغم حصول عدد من األئمة والقائمني على ما يعرف برمز       
املساجد، فالوضعية دايل هاذ الناس ما زال ما تقادتش حبال مثال 
العاملني مبساجد إقليم اجلديدة، ونفس الشيء كتعرفو مساجد 

 لأخرى. كيما تتعرفو السيد الوزير، فنظام الشرط ما بقاش معمو 
به، هذا عالش األئمة والساهرين على املساجد ما كيلقاوش ابش 
يعيشو. لذا السيد الوزير، أشنا هي اإلجراءات اللي غادي 
اتخذوها لتسوية وضعية هذه الفئة، علما أن األمر يتطلب 

 .؟ وشكرااالستعجال

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا      

 :توفيق، وزير األوقئاف والشؤون اإلسالميةالسيد أمحد ال

شكرا السيد النائب احملرتم وشكرا لفريقكم، املسألة تتعلق       
مسجد واحلمد هلل، يعين، فكل مرة،   58.223مباذا؟ حنا عندان 

كل سنة كتزاد املساجد، هاذ املساجد يف انتظار تسوية.. وكيتعينو 
مثال يف  ذ واحد الوقت.فيها انس، يف انتظار التسوية دايهلا كتاخ

مليون  51من هاذ الفئة ورصدان هلم  8111كان عندان   8191
 513دايل الدرهم وتسوات الوضعية دايهلم، بقات وضعية 

حىت هي يف طريق التسوية بواحد الغالف  8192  مسجد يف
 .مليون درهم 81دايل 

مسجد، كيزاول يف  8881فيما يتعلق ابجلديدة، فيها       
داملساجد اللي عندو هذا  1هذا.. كاينة وضعية من  9192

الرقم معناه أن املسألة يف إطار التسوية، اللي تعطاه هذا الرقم معناه 
أن املسألة يف إطار التسوية، قضية التسوية كتجي عام، عام 

 .ونصف يف إطار التسوية عامني كيتسوى، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة 

 .متعقيب السيد النائب احملرت       
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 :النئاةب السيد املصطفى املخنرت

السيد الوزير، سيدان هللا ينصرو، أمري املؤمنني، أعطاكم،        
كيعطف على هاذ الناس، بغيناكم السيد الوزير، تسرع هباذ 
األمور. أان ما كنحلفش ابهلل، الناس كيديرو هللا يذكروا به ما  

ملغرب كامل، ا كيحلفوش به، وهللا العظيم وهتليتو يف هاذ الفئة يف
اي هاذ البالد ما تشق وال تغرق وال يوصل العدو فني ابغي، 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ هناك تعقيب إضايف من       
 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم

 :عمرو وديالنئاةب السيد 

ألئمة، بغيت نعرف إقليم يف إطار احلديث عن تسوية ا      
الرشيدية عالش جمموعة من القيادات يعين ابقي خدامني ابلشرط 

" عندان املسجد دايل "تناموست"، يعين سواء قيادة "الطاوس
"أوزين"، "أجدايد"، قيادة "سيدي علي"، مسجد "إغف نيغري"، 
"الرملية"، "اتفراوت" كلها خدامة ابلشرط، نفس الشيء ابلنسبة 

"الريصاين"، كل مرة كنمشيو للمندوب اجلهوي كيقول  للقيادة د
لك غنسوي الوضعية، ولكن حلد اآلن مازال خدامني كل شي 

سنة،  31الناس ابلشرط، وهذد املساجد قدمية كاين اللي عندها 
سنة، ومازال ما كاينش شي حل. يعين كنطالبوكم  85سنة،  81

ات ا جأنكم تدخلو، وحتاولو تنصفو هاذ املساجد خصوصا أهن
يف مناطق حدودية، أننا نردو االعتبار هلاذ الناس هاذو ألهنم ابقيني 
مرتبطني غري ابألرض، هاذ الناس راه كيشمو غري الدم دايل 

 ..والديهم مت واألجداد دايهلم اللي قاتلوا املستعمر

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، الكلمة للسيد       
 .وزير للردال

 :السيد أمحد التوفيق، وزير األوقئاف والشؤون اإلسالمية

فيما يتعلق ابلشرط احنا ما كنفرطوش ابلشرط، كنحرسو       
على األقل ابقيني على األقل كيقبطو  %15أن.. وكاين نقوليكم 

الشرط واآلخرين اللي ما بقاوش كيقبط الشرط وقع يف تعاون  
اآلخرين السيد النائب كون على يقني كنحاولو انردو الشرط، أما 

أهنم كيتالقو من عندها املنحة وكياخذو الشرط، وأن فقط هادو 
دايل هاد العام مها اللي احنا يف فريق التسوية دايهلم ما كاينش يف 

ألف اللي ما كيقبضش املنحة دايل الوزارة بعضهم إىل  58هاد 
ملنحة وال اجانب الشرط وهي األغلبية وبعضهم كيقبط غري هاد 

 .سيما يف املدن، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا على جوابكم السيد الوزير، وشكرا على حسن       
مسامهتكم. ننتقل إىل القطاع املوايل، وهو القطاع املكلف ابلتنمية 
القروية واملياه والغاابت يف سؤال واحد عن تفعيل صندوق التنمية 

احملرتمني من فريق األصالة القروية للسيدات والسادة النواب 
 .واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم لطرح السؤال

 :النئاةب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات اليت تقومون هبا من       
 أجل جناعة الصندوق املخصص لتنمية العامل القروي؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا      
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كئاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد  السيد محو اوحلي،
البحري والتنمية القروية وامليئاه والغئاابت املكلف ابلتنمية 

 :القروية وامليئاه والغئاابت
شكرا لكم السيد النائب احملرتم على إاثرتكم هاد السؤال       

ابلتنمية القروية، ميكن ليا أنكد لكم أن  املهم اللي هو مرتبط
اإلعمال دايل هاد الصندوق هذا تيسري يف ظروف جد حسنة، 
أوال فيما خيص احلكامة هو خمصص لتقليص الفوارق االجتماعية، 
وكاين متدخلني كثار، ومتكنا من االلتقائية، وكذلك من تبسيط 

دم ن عاألعمال دايل هاد الصندوق هذا على الصعيد احمللي وإذ
التمركز دايل القرار، إذن املشاريع تتجي من اجلهة، وكذلك تتنفذ 

 8191من طرف اجلهة، فيما خيص اجلانب املايل ما بني 
دايل املليار دايل  2هناك ما يقارب يف كل سنة واحد  8192و

فيما  %911الدراهم وبطبيعة احلال االلتزامات ماشية حىت ل 
ملسائل سارية بكل يعين ا 8192وفيما خيص  8191خيص 

ف ابلنيابة املايل لآلمرين ابلصر  سالسة وبكل يعين تيكون تفويض
على الصعيد احمللي، هذا كل ما عندي ما نقوق يف ما خيص هذا 

 املوضوع، وشكرا،

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم

 :النئاةب السيد حممد الربنيشي

لية  التنموي القروي واملناطق اجلب كيما كتعرفوا أحدث هاذ صندوق
 كآلية متويلية لتمويل العامل القروي واجلبلي، لكن األرقام واملعطيات

 من خالل واالجتماعياليت تكشف عن اجمللس اإلقتصادي 
، تبقى 8191تقريره، تنمية العامل القروي، التحدايت واآلفاق ل 

ال ، مثجد مقلقة ال سيما يف جمال الولوج واخلدمات األساسية
السيد الوزير الربط املنزيل لشبكة املاء الصاحل للشرب ال ميثل إال 

مغريب ما عندهاش  511مليون و 3من الساكنة القروية، و 31%

املاء للشروب، إال هاذيك املسائل التقليدية اللي خالوها جدودان، 
زد على الربط بشبكة التطهري السائل، مما يطرح مشاكل صحية 

غري  بغينا نقولو حىت كارثية، يف حني تبقى الطرقوبيئية، وإيال 
القروي،   يف العامل استعماالمصنفة، واملسالك القروية هي األكثر 

كما رصد التقرير ضعف مستوى التنمية البشرية وارتفاع نسبة 
، يف حني تبلغ %11,3الفقر يف الوسط القروي، حيث يبلغ إىل 

وية، السيد الوزير من جمموعة الساكنة القر  %13نسبة اهلشاشة 
إن الساكنة القروية عامة، وأخص ابلذكر إقليم جرسيف خاصة 
تعاين العزلة واحلرمان من السقي التقليدي مثال خاصة أثناء 
الكوارث الطبيعية إيال كان جا شي فيضان وال ثلوج وغريها، لذا 
نطالب احلكومة إنصاف الساكنة القروية عامة، وإقليم جرسيف 

 من ضعف آليات التنمية واهلشاشة وضعف خاصة الذي يعاين
 .وشكرا ،البنيات والتجهيزات األساسية

 :السيد رةيس اجللسة

الكلمة لكم السيد الوزير للرد، عفوا، هل هناك من تعقيب إضايف؟ 
ع قبل رد السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم من فريق التجم

 .الدستوري

 :النئاةب السيد نور الدين األزرق

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، هناك الربانمج وهناك الصندوق، الربانمج فيه 
اجلهات، اجلهات تينفذو ميزانيتهم، هناك مبادرة التنمية البشرية، 
السادة الوالة والعمال متبعني التنسيق، لكن هناك حتويالت من 
الصندوق إىل بعض املشاريع اللي خاصها تنجز، صندوق التنمية 

وي، النسبة دايل اإلجناز غادا بواحد النسبة عالية، لكن هناك القر 
بعض اإلشكاالت يف التحويالت يف الوقت اللي كيكونو 

 .الدراسات غري موجودة تيوقع واحد التأخري
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 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد النائب من فريق العدالة 
 .ئبوالتنمية، تفضلوا السيد النا

 :النئاةب السيد مصطفى زييت

كاتب الدولة احملرتم، واش كاين شي تنمية بال ماء، خاص هاذ 
الصندوق يضاعف اجملهود دايلو يف حل هاذ املشكل يف إقليم 
فكيك، دوار بوشاون وبومرمي والريش كلو العطشانة واتملت، 

 ..وفهاذ األسبوع األخري مدينة اتلسني عرفت

 :السيد رةيس اجللسة

ا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة للسيد الوزير للرد على شكر 
 .التعقيبات

السيد محو اوحلي، كئاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية وامليئاه والغئاابت املكلف ابلتنمية 

 :القروية وامليئاه والغئاابت

وي، ر شكرا لتفاعلكم، إيال كان اخلصاص يف ما خيص العامل الق
راه كلنا متفقني عليه، وهلذا جاو برامج عدة لتدارك هاذ اخلصاص، 
ال أان ما متافقش معكم يف ما خيص الطرق كاين يعين برامج 
عديدة تكلم عليهم السيد الوزير أثناء جوابه على األسئلة، ويف ما 
خيص املاء كاين فرق ما بني جيي املاء للدوار ويدخل يف وسط..، 

عطشانني، ألن املاء تيجي للدوار ولكن ما  يعين ماشي الناس
 les تيدخلش، ما تيدخلوهش الناس، ما تيدروش

compteurs   دايهلم، ويف ما خيص كذلك الكهربة يعين قربنا
، يعين كاين احلكومات املتعاقبة دارت واحد اجملهودات %911ل

جد مهمة، وكاين خصاص من طبيعة احلال، وكاين هاذ الربانمج 
تكامل تساندوان فيه ويزيد كذلك ي اإلجتماعية تنتمناو هذا الفوارق

فيما خيص التشغيل، وفيما خيص يعين األنشطة املدرة للدخل، 

ابش ميكن لينا نداركو هاد اخلصاص هذا، العامل القروي يعين حيتاج 
 .دعم اجلميع ابش ميكن لينا نزيدوا لألمام، وشكرا لكم

 :السيد رةيس اجللسة

على جوابكم أيضا وعلى حسن مسامهتكم. شكرا السيد الوزير 
ننتقل إىل آخر سؤال وآخر قطاع يف هاته اجللسة، يتعلق ابلقطاع 
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، يف سؤال عن تقييم 
فعالية وكالة حماربة األمية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .مةة النائبة احملرت فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد

 :النئاةبة السيدة زكية املريين

السيد الوزير، صرحتم يف برانجمكم احلكومي للوالية السابقة، أبنه 
 81ل  % 35يف هناية الوالية غادي ختفضوا نسبة األمية من 

، وطبعا هاد النسبة ما استطعتوش ابش ختفضوها ألن وصلتوا %
ماليني يف هاد  1نقاذ فقط، وضيعتوا على املغاربة إ % 38إىل 

 الفرتة السابقة. يف الربانمج احلكومي احلايل جيتوا بنفس الفقرة يف
 81الربانمج احلكومي دايلكم كتقولو أبنه غادي عاواتين منشيو ل

، سؤايل السيد الوزير، ماذا فعلتم لتقوية مهام وأدوار الوكالة %
 الوطنية حملاربة األمية؟

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .كم السيد الوزير للجوابالكلمة ل

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقئات مع الربملئان واجملتمع املدين

، اإلحصاء اللي % 35الربانمج احلكومي السابق ما فيهش 
اللي صدرات النتائج دايلوا من بعد يف  8193تعتامد هو دايل 

، ألن اإلحصاء اللي مت % 38، هو اللي قال كاينة 8195
فاش تعرض الربانمج احلكومي اللي كان  8198اعتماده يف 

، ولكن التدقيق % 31معتمد، كان آنذاك يتحدث على أقل من 
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جاء مع اإلحصاء العام، طيب نرجع للجوهر اتلسؤال، احلكومة 
الوكالة الوطنية حملو  8193السابقة بدات إصالح طموح، يف 

ة رساء اتهلياكل دايهلا، مت اعتماد إسرتاتيجياألمية، من بعد مت اإل
، واللي على ضوء نتائج اإلحصاء العام مت 8191-8181

، % 91نوصلوا  8181اعتماد إسرتاتيجية واقعية، كنقولوا يف 
، مبعىن خاصنا هنبطو األمية % 81نوصلوا ل 8189على أساس 

 مبعدل نقطتني يف السنة. هذا كيقتضي أن الوكالة مع اجلمعيات
اللي كتشتغل نضاعفو عدد املنخرطني يف برامج حمو األمية مرتني، 

ألف مع  311ألف، ابإلضافة  311مبعىن إيال كانت مسجلة 
 311ألف، مبعىن  811وزارة األوقاف، خاصنا نوصلوا ملليون و

ألف، اإلجراء اللي تدار كانت أوال املناظرة،  211خاصها تويل 
ار نظام جديد دايل الشراكة املناظرة الوطنية عطات أن خاص يد

ألف خاصنا  311مجعية،  3111مع اجلمعيات، ألن كاينة 
ألف، نظام الشراكة اجلديد انتهت اللقاءات  211نوصلوا ل

مليون درهم  311اجلهوية دايلوا، اثنيا امليزانية وصلنا أزيد من 
دعم، فيه أيضا الشراكة الدولية من أجل حل املشكل، إذن حل 

يل، حل إشكالية إسرتاتيجية، حل إشكالية اهليكلة إشكالية التمو 
دايل النقط أساسية يف معاجلة  3وحل إشكالية الشركاء، 

 .اإلشكالية دايل احلكامة والتقدم لربح املعركة ضد األمية

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .شكرا، تعقيبكم السيدة النائبة احملرتمة

 :النئاةبة السيدة زكية املريين

ة ماشي غري يف احلكامة السيد الوزير،  املشكل دايل األمي
كاين حىت يف املقارابت، أكيد أن خاصكم حتسنوا الوضعية املالية 
واملوارد البشرية والعالقة مع اجملتمع املدين، وحتسنوا وضعية 
املدرسني واملدرسات هاد الشي كلو مزاين، ولكن أيضا كاين 

روا ثقافة أننا نطو  املقارابت، كاين خاصنا نديروا واحد املقاربة دايل

التطوع، ماشي كل شي اللي بغا يدير حماربة األمية خاصوا 
يتخلص، ال يعقل داخل أسرة أن الواحد ما يعلمش وال ما يقريش 
واحد معاه يف األسرة وال داخل العمل وال هذا، هاد ثقافة التطوع 

تويل عندان يف  خاصها خدمة، خاصها سياسة حكومية ابش
هاد حماربة األمية تكون حماربة وظيفية، املغرب، أيضا خاص 

خاصين أان حينت نقري إنسان يدخل لعامل الشغل ويدخل ويويل  
كيفهم املسائل األخرى، خصين أيضا نشتغل، انطالقا من الثقافة 
دايل داك املستفيد، إيال كان تيهضر ابألمازيغية، خصين نعلمو 

فو أبن هاد ر ابألمازيغية، خصين أيضا نشوف املعيقات دايلو، كنع
الظاهرة كتمس أساسا النساء والفتيات وأساسا العامل القروي، هاد 
النساء راه ما تيخليومهش رجاهلم خيرجوا يقراوا، إذن خصنا نقلبو، 
خصنا نديرو حتسيس، وخصنا ، يعين، حنيدو املعيقات الثقافية 

 .وكل شي ابش ميكن هاد الناس يستافدوا، وشكرا السيد الوزير

 :س اجللسةالسيد رةي

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، شكرا للسيد الوزير على حسن 
مسامهتكم. وهبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة 
جبدول أعمالنا، ومنر إىل الكلمة، إىل تناول الكلمة وفق املادة 

من النظام الداخلي، والكلمة للمتحدث األول السيد  958
دلية  من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعاالنائب إمساعيل البقايل

حول احتالل الشواطئ من طرف األشخاص بدون سند قانوين، 
 .لكم الكلمة السيد النائب احملرتم

 :النئاةب السيد امسئاعيل البقئايل

 شكرا السيد الرةيس،

يسعدين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة 
كومة يف ظاهرة احتالل الشواطئ والتعادلية، أن أحيط علما احل

يف العديد من مدن اململكة من طرف أشخاص يستغلوهنا مقابل 
أسعار متفاوتة ومزاجية، جيد املصطافون أنفسهم مطالبني أبداء 
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 PARASOL أسوام كبرية من أجل استغالل بعض املظالت
املوضوعة من طرف أشخاص بدون أي سند قانوين، مما يؤدي 

وتر وشجار وسب وقذف يف غياب أي مراقبة أحياان إىل حدوث ت
حلماية املصطافني من مثل هذه السلوكات والتصرفات، حبيث جيد 
املصطافون وذويهم وأنفسهم وحيدين يف مواجهة عصاابت 
مدججة أبسلحة بيضاء، وهنا أريد أن أعطي مثال حي تعرضت 
له شخصيا، يف إطار عملي كصيديل، حيث اترفقت السيدة أم 

شية من طرف عليهم بوح االعتداءني يف مقتبل العمر مت برفقة شاب
بعض األشخاص فقط ألهنم مل يريدوا أداء إاتوات من أجل وضع 

عمومي، يف الوقت الذي تعترب فيه هذه  شاطئمضالت يف 
الشواطئ ملكا عموميا مفتوحا يف وجه املصطافني ابجملان، وابلتايل 

ين قتضى سند قانو ال حيق ألي إنسان أن يصادر هذا احلق إال مب
تفرضه املصلحة العامة بعيدا عن حتقيق املصاحل الذاتية الضيقة 
لبعض لوبيات الشواطئ، الذين ميارسون شىت أنواع التعسف يف 
حق املصطافني من أجل حتقيق أرابح سريعة على حساب 
املواطنني، وهذا يعين أن السلطات العمومية مطالبة حبماية 

مارسات العشوائية، وكذا محاية املصطافني من مثل هذه امل
األشخاص الذين يوجدون يف وضعية قانونية ملمارسة بعض 

 .األنشطة املومسية يف إطار تعزيز دولة احلق والقانون، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا النائب احملرتم، رد احلكومة، تفضلوا السيد الوزير

ستيك اللوجالسيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل و 
 :واملئاء

 شكرا السيد الرةيس،

، هي الشواطئهاد املساء كان عندان هاد املوضوع دايل 
، نعاود أنكد أبنه هاد املوضوع اخد 958فرصة من خالل هاد 

لينا وزارة التجهيز وزارة الداخلية وقت طويل إلصدار دورية مشرتكة 

، وهي تنص بوضوح 8192ماي  91اللي صدرت مؤخرا يف 
 تاللاالحاجلماعات هي املخولة هباد التدبري يف إطار  على أن

املاء بطبيعة  كواللوجستياملؤقت اللي تتعطيه وزارة التجهيز والنقل 
 %81من الشواطئ هي مفتوحة للعموم، و %21احلال، وأن 

 ..خمصصة فقط لألنشطة اإلقتصادية والتجارية املرتبطة

 :السيد رةيس اجللسة

 .السادة النواب من فضلكم

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

أقول املرتبطة ابملصطافني، وراه غيكون الحظوا السادة 
النواب أنه كاين عمليات اآلن على مستوى عدد من األقاليم 

 من األقاليم تتقوم هبا السلطات العمومية، تتقوم هبا السلطات
 سلوكات بطبيعة احلال ال ميكن فعال ألن كاين سلوكات مدمومة،

أن نقر هبا، وهناك بطبيعة احلال تعليمات صارمة وواضحة بضرورة 
التطبيق األمثل هلاذ الدورية. فإذن وضع مجيع الشواطئ مفتوحة 

ا رهن إشارة اجلماعات الرتابية اليت ستتكلف بتدبريه لالستجمام
ورة ر املؤقت كما قلت، ض االحتاللواستغالهلا يف إطار مسطرة 

ة إبرام اتفاقية الشراكة توقع من طرف املصاحل الرتابية التابعة للوزار 
واجلماعة املعنية، واعتماد كناش التحمالت والتقيد بتصميم 

 % 21واستغالل الشواطئ مع احرتام حصة كما قلت  استعمال
 .املخصصة لألنشطة اإلقتصادية % 81و

اين طن أنه كبطبيعة احلال عندما نتكلم عن هذا، نستب      
خمططات، هذه املخططات فيها بطبيعة احلال جمموعة من األمور 
تتعلق ابلسالمة، ابألمن وابلصحة وكذلك ابلنظافة دايل الشواطئ 
اللي بطبيعة احلال إذا كان وضعها سيئ هذا ال يشرف أي مواطن 
 مغريب. حنن هنيب بطبيعة احلال ابجلميع أن يساهم يف احلقيقة يف

دورية، ألنه حافظنا فيها على املبدأ دايل أهنا تكون تنزيل هذه ال
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عند اجلماعات الرتابية ويكون بطبيعة احلال فيها واحد تكافؤ 
 ...الفرص عند إعطاء هاذ األنشطة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة للمتحدثة الثانية السيدة عبلة       
وقاية من تعادلية حول البوزكري من الفريق اإلستقاليل للوحدة وال

 .احلرائق، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :النئاةبة السيدة عبلة بوزكري

 شكرا السيد الرةيس،

الفريق اإلستقالل للوحدة والتعادلية حييط احلكومة علما إىل       
ظاهرة احلرائق اليت تؤثر خماطرها على اإلنسان واألشجار املثمرة 

األمر الذي يتطلب من احلكومة اختاذ واملزروعات والغاابت، 
ووقائية ملواجهة هذه الظاهرة. إقليم طاطا منوذجا  استباقيةإجراءات 

يف هذه اآلونة األخرية، حيث أصبحت احلرائق ظاهرة بنيوية، 
 ألف خنلة واليت تعترب املورد 35حيث مشلت هذه احلرائق أكثر من 

لنظر ة حقيقية اباألساسي حلياة الساكنة، األمر الذي يشكل فاجع
 .حلجم اخلسائر املادية اليت حلقت ابلساكنة

هذا أيضا يتطلب من احلكومة اختاذ إجراءات استعجالية       
لتعويض الفالحني املتضررين من هذه اخلسائر، من حماصيل التمور 
هلذه السنة، ابعتبارها مصدر العيش الوحيد هلم مع احلرص على 

واحة "تنارت". ابإلضافة السيد تقدمي مساعدات عاجلة إلحياء 
الرئيس، إىل توفري اللوجستيك لثكنات اإلطفائيني اليت تالئم 
املمرات الضيقة للواحات، وليس الشاحنات الصهرجيية الضخمة،  
كذلك زايدة عدد احلراس اخلاصني ابلواحات، تعزيز األسطول 
اجلوي ابملروحيات إلمخاد النريان. يضاف إىل هذه البنية اهلشة 

لسيد الرئيس، الكارثة اليت قد متتد إىل السالمة الصحية للمواطن، ا
 حبيث أنه خترج األفاعي اليت قد تقوم بلذغ املواطن وابلتايل فهو
عرضة لسالمته الصحية. فالسيد الوزير، كيف تدبر احلكومة 

ل اإلجتماعي، ه االحتقانسياسة الكوارث اليت قد تؤدي إىل 
 .ملعاجلتها وشكرا تنتظر احلكومة حدود الكارثة

 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة للحكومة، تفضلوا السيد الوزير للرد      

السيد محو اوحلي، كئاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية وامليئاه والغئاابت املكلف ابلتنمية 

 :القروية وامليئاه والغئاابت

ذا إلاثرتكم هلاذ املوضوع ه شكرا السيدة النائبة احملرتمة،      
وفهاذ الوقت ابلذات، تنتمناو أن يكون واحد التعبئة دايل 
السكان ابش ميكن لينا نتجنبو هاذ النوع دايل احلرائق اللي حنا 
يف غىن عن هاذ الكوارث املفتعلة. بطبيعة احلال، فيما خيص الواحة 
فبال شك غادي نقومو إبمكانية ودراسة ابش نشوفو كيفاش 

ون التعويض دايل الفالحني املتضررين، وهذا يعين موضوع يك
ميكن لينا نثريوه فيما خيص الغاابت أنه كان خمصص واحد يعين 

مليون درهم سنواي، ومن طبيعة احلال  11واحد املبلغ مايل دايل 
كيف تتعرفو كاين يعين  هاذ املبلغ هذا خمصص أوال للوقاية،

ل ئل اإلعالم وعرب وسائجوانب كثرية: أوال التحسيس عرب وسا
التواصل، حتسيس السكان وكذلك يعين تعبئة نقط املاء أن يف 

-les pare حالة احلرائق وكذلك بعض التجهيزات مثل املسالك
feux ،وكذلك عندان واحد   املسالك الوقائية ضد احلرائق

املعلومايت واحد املنظومة معلوماتية تتمكن أننا نعرفو اخلرائط اللي 
خطورة ابش ميكن يثارو فيهم هاذ احلرائق هاذو ابش هي أكثر 

ميكن تيكون الرتكيز عليهم، وهناك احلراس والدورايت وتكثيف 
الدورايت كذلك ابش ميكن لينا.. وهاذ الشي تيكون سنواي 

 وتعطى به املثال يعين يف بلدان أخرى جماورة؛

م هلهو اثنيا يف حالة وقوع احلرائق هناك متدخلني كثار : أو       
مها السكان اللي تيقومو ابملساعدة إلمخاد هاذ احلرائق هاذي 
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تنبغيو نشكروهم، وعندك من طبيعة احلال السلطات احمللية، 
 ...القوات املساعدة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، املتحدث الثالث يف هذه اجللسة هو       
دم واالشرتاكية لتقالسيد النائب رشيد محوين عن اجملموعة النيابية ل

حول الغموض الذي يشوب ملف مقالع الغاسول جبماعة 
 ."القصايب ملوية" إقليم بوملان، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النئاةب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، أوال نشكركم على التفاعل دايلكم والتجاوب       
ا اللي كتهم منجم الغاسول اللي  مع املوضوع دايل اإلحاطة دايلن

كيتواجد يف مجاعة "القصايب" إبقليم بوملان. وكيما كتعرفو السيد 
 .الوزير، هاذ املادة هي الوحيدة اللي كتواجد فهاذ املنطقة يف العامل

السيد الوزير، وزارة التجهيز احلكومة السابقة كتحمل       
بب إاثرهتا املنجم بس املسؤولية الكاملة يف الوضع الذي آل إليه هذا

واحد الضجة مصطنعة يف إطار ما أمسته آنذاك مبحاربة الريع، 
عوض إجراءات ملموسة لتثمني استغالل هذه املادة لفائدة سكان 
اجلماعة واإلقليم، متت عرقلة استثمار املنجم وإغراق ذلك 
بعمليات مسطرية تتمثل يف متديدات متتالية لنفس الشركة اليت 

إىل  8198مع األسف، وهاذ الشي من  حتكارابالواهتمت 
حدود اليوم مازال احلالة كيفما هي. حىت هذه التمديدات كتكون 
ابلتدخل دايل عامل صاحب اجلاللة مشكور وابلتدخل دايل 
النقابة من أجل إنقاذ العمال من التشرد، النتيجة اشنو هي السيد 

تيجة هي ، النالوزير؟ النتيجة هي فقدت اجلماعة والدولة املداخيل
العمال فقدوا احلقوق دايهلم خصوصا األقدمية العامة، اليوم حنن 
على مشارف كارثة إجتماعية جبماعة "القصايب" وابلضبط يف 

 .إقليم بوملان

السيد الوزير، واش احلكومة اليوم وكنشكروك ألنك جييت       
وجتاوبيت معاان فهاذ املوضوع، احلكومة خصها يف أقرب وقت تلقا 
حل هلاذ املشكل ومراجعة املقاربة اللي اعتمدهتا. السيد الوزير، 

، وهلذا بقى 8192-11-81التمديد األخري غادي ينتهي يف 
شهر ونص، خص احلكومة تدخل يف أقرب وقت من أجل إنقاذ 
هؤالء العمال، هؤالء العمال اللي قضاو حياهتم كلها فهاذ املنجم، 

"، كرر حباهلا حبال دايل "جرادةراه املناجم دايل الغاسول غادي يت
 .حنا ننبه السيد الوزير، ولكم واسع النظر وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة، رد السيد.. تفضلوا       
 .السيد الوزير

السيد عبد القئادر اعمئارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملئاء

 شكرا السيد الرةيس،

بطبيعة احلال هاذ امللف هذا ملف فعال تبعتو، والسيد       
النائب مشكور تكلم يل على هاذ امللف، فهو هاذ امللف دايل 
الغاسول.. أوال هو ليس منجما، هو مقلعا حىت هاذ القضية 
هاذي راه فيها. أان تنظن إيال حيدان من الكالم دايل السيد 

ري ذي ز والنقل وهو غالنائب هاذ القضية دايل اهتام وزارة التجهي
موضوع، ألنه الرغبة اللي كانت عند وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك آنذاك هو التثمني دايل الغاسول، لألسف أن هذا 
ما متش وعلى هذا األساس فعال أان شفت عاود راجعت امللف  
كلو، وأطلقت إبداء اإلهتمام منذ بضعة أسابيع، ورغم احلملة 

 مع الشركات استنتجنا أنه ما كايناش رغبة التواصلية اللي دران
لدى الشركات يف هذا املوضوع. ومبا أن املوضوع كان حتت 
إشراف رائسة احلكومة اللي كانت فيها قطاعات معنية فيها الطاقة 
واملعادن والصناعة والداخلية ووزارة التجهيز، أان راسلت السيد 
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األمالك  ملديرية رئيس احلكومة رمسيا ابش هاد املوضوع هذا يرجع
املخزنية وغتعامل معاه ابعتبارها صاحبة املقلع، ولكن التدابري 

 ،81.93األخرى املرتبطة ابلرتخيص غتخضع للقانون دايل 
وبطبيعة احلال وزارة التجهيز والنقل تلتزم أبنه غادي تسهل هاد 
العملية ابلنظر جملموعة دايل األمور اللي ذكرها السيد النائب وهي 

 .معقولة

ما ال يدرك جله ال "إذن اهلدف كاين هو التثمني لكن  
، ألنه هذا واحد املوضوع اللي هو مهم وحساس، "يرتك كله

بطبيعة احلال السيد النائب تيعرف اخلصوصية دايل املنطقة راه 
احنا تنتكلموا على القصايب ابعتبار أن اآلخرين حقيقة مهجورين، 

ان غلوها ابلشكل اللي كولكن هاد املادة هادي ميكنا نرجعوا نست
مل  ،على كل حال .حىت تتكون شي حاجة أخرى رمبا مناسبة

يكن يف نية الدولة املغربية أو احلكومة أهنا هي تباشر هاد القضية 
لقطاع لألسف ا ،دايل التثمني ألنه هذا مرتبط ابلقطاع اخلاص

حنن فعال حنس أبن هناك إشكاالت اخلاص ما استاجبش، ولكن 
ء هللا قبل هاد املوعد اللي تكلميت عليه السيد عاجل إن شاتس

 .النائب

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السيد رةيس اجللسة

 .ورفعت اجللسة. شكرا لكم مجيعا على حسن مسامهتكم      

 

 

 


