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 اةةبعد امل اخلمسنيو  اخلامسةحمضر اجللسة 
 
 (.م9302ماي 6)ه 0443 شعبان 03 اإلثنني التاريخ:
 .النواب جملس رئيسل ثالثالنائب ال حممد جودارالسيد  الرائسة:

من الساعة  ابتداء ثالثة ساعات وتسعة ومخسون دقيقة، التوقيت:
 . اخلامسةوالدقيقة  زواال الثالثة

شة األسئلة الشفهية املتعلقة ابلقطاعات مناق األعمال:جدول 
 احلكومية التالية:

 الوزارة املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة 
  السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدي واالقتصاد

 االجتماعي
 الوزارة املنتدبة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية 
 املدين  ت مع الربملان واجملتمعالوزارة املنتدبة املكلفة ابلعالقا

 الناطق الرمسي ابسم احلكومة
 الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل 
 كتابة الدولة املكلفة ابلنقل 
 كتابة الدولة املكلفة ابلتنمية املستدامة 
 كتابة الدولة املكلفة ابالستثمار 
 

 :السيد حممد جودار، رةيس اجللسة

سالم على أشرف بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة وال
 .املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات النظام  033طبقا للفصل       
الداخلي جمللسنا املوقر، نلتقي جمددا يف جلسات األسئلة الشفهية 

سؤاال هتم  09هلا برسم هذه الدورة الربيعية. يتضمن جدول أعما
القطاع املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة؛  التالية:القطاعات 

السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي؛ 
والقطاعات املكلفة بكل من إصالح اإلدارة ابلوظيفة العمومية؛ 
الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل؛ العالقات مع الربملان واجملتمع 
املدين؛ النقل؛ التنمية املستدامة وأخريا القطاع املكلف 

يف البداية نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة،  .ابالستثمار
 .فلتتفضل السيدة أمينة اجمللس لتالوهتا مشكورة، تفضلوا السيدة

 

 :السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرةيس،

توصل اجمللس من السيد رئيس احلكومة مبراسلة حييط فيها       
اجمللس علما أنه متت دعوة املرشح السيد عبد احلق فائق مبقعد 
شاغر مبجلس النواب برسم الدائرة االنتخابية احمللية الرحامنة. عدد 
 األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا جملس

جوااب  05سؤاال كتابيا؛  903سؤاال شفواي؛  75 هي:النواب 
عن أسئلة كتابية مت سحب سؤالني شفويني، شكرا لك السيد 

 .الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، منر اآلن السيدات والسادة، لإلشارة فقط فيما خيص       
الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة النواب، بناء على 

الداخلي جمللس النواب فقد من النظام  079املادة 
الطلبات التالية: إضراب مستخدمي حافالت النقل  برجمت
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ة القنيطرة عن الفريق احلركي؛ ظاهر -سال-العمومي جبهة الرابط
النقل السري عن الفريق اإلشرتاكي؛ ظروف ومالبسات مصرع 
وجرح جمموعة من املهاجرين السريني على إثر انقالب حافلة إبقليم 

يق األصالة واملعاصرة. قبل الشروع يف جدول األعمال بركان عن فر 
 .هلذا اليوم، نقطة نظام السيد الرئيس مضيان تفضلوا مشكورين

الناةب السيد نور الدين مضيان، رةيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية )نقطة نظام(

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرةيس،

لة ومراقبة العمل احلكومي، وأننا البد فعال عالقة ابألسئ      
ابملناسبة ابش يعين نرفضو أنه التعامل السليب للحكومة مع مراقبة 

املتعلقة  079العمل احلكومي وخاصة يف ما يتعلق بتطبيق املادة 
بتناول الكلمة يف آخر اجللسة. الفريق اإلستقاليل السيد الرئيس، 

ي مدة وكنا ستعجال، ها تقدم بطلبني اثنني طارئني هلما طابع اإل
ننتظر جتاوب احلكومة لألسف، وخاصة حني يتعلق األمر 
إبضراب طلبة وأساتذة كلية الطب ملدة طويلة، والوضعية اليت هتدد 
بسنة بيضاء. وكذلك تقدمنا بطلب آخر املتعلق إبضراب األساتذة 

ملدة طويلة، ولألسف أنه احلكومة  2الذين يصطلح عليهم ابلزنزانة 
تجاوب، يعين من أجل يعين إبداء الرأي وكذلك متكني السادة مل ت

 ... النواب والسيدات النواب، وكذلك

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد رئيس فريق العدالة       
 .والتنمية السي األزمي إدريس

الناةب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رةيس فريق العدالة 
 :قطة نظام(والتنمية )ن

 شكرا السيد الرةيس،

وحنن على أبواب ها  الشهر الفضيل، أوال رمضان مبارك       
ابخلري واليمن والربكات على البلد دايلنا وعلى األمة دايلنا، وما 
ميكنش نبداو ها  اجللسة السيد الرئيس هذا أقل اإلميان، 
وفلسطني تتعرض مرة أخرى لقصف مهجي وحشي من طرف ها  

 ...العدو

 :السيد رةيس اجللسة

السيد الرئيس، مربمج يف التدخالت ستأيت نعم غنعطيو       
 .التدخالت

الناةب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رةيس فريق العدالة 
 :والتنمية )نقطة نظام(

ال راه احنا فها  الشي فاش بدينا، فها  الشي راه اتفقنا،       
 كما  اجمللس أبننا كشعب مغريبمع الرئيس دايل   اتفقنا كرؤساء..

كنا دائما إىل جانب القضية الفلسطينية سنستنكر وهذا أقل 
اإلميان. يف احلقيقة راه قلوبنا توجعنا ألن هذا العدو دائما يرتبص 
هبذا الشعب، يرتبص هبذا الشعب البطل، هذا الشعب العظيم، 

نعربو تيرتبص به املواسم، وكان دائما، كان دائما ها  العدو، أوال 
بكل قوة عن إدانتنا واستنكاران هلذا العدو الغشم، كذلك نوجه له 
رسالة .. يشوف أبنه كاين إشكالية.. قادرة على مواجهة فتحية 
للمقاومة، حتية للشعب الفلسطيين ودحرا هلذا العدو الذي .. ال 

 ...اليتامى وال األطفال وال النساء

 :السيد رةيس اجللسة

إ ن دائما تضامنا مع الشعب  ،رئيسشكرا السيد ال      
الفلسطيين حول العدوان الذي يتعرض له ها  الشعب األعزل، 

 .أعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب
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الناةب السيد حممد أبدرار رةيس فريق األصالة واملعاصرة 
 :)نقطة نظام(

 شكرا السيد الرةيس،

ام على املوضوع دايل اإلحاطة، بعد ال أوال بغيت نقطة نظ      
 لك بغيت مداخلة رمسية يف موضوع القضية الفلسطينية.. ال 
امسح يل السيد الرئيس ال، وبغيت العكس واجمللس كامل غادي 
يتدخل تضامنا مع القضية الفلسطينية، ماشي فقط فريق األصالة 

 .واملعاصرة.. هللا خيليك، هللا خيليك

 :السيد رةيس اجللسة

السيد الرئيس، امسح يل السيد الرئيس، امسح يل، مت اإلتفاق        
مع الرائسة مع مجيع الفرق أبن فها  املوضوع ابلضبط اللي تيهم 
ه القضية الفلسطينية وكيهم الشعب املغريب، ألن الشعب املغريب كل

مع القضية الفلسطينية، فتم إعطاء دقيقة لكل فريق، تناول فريق 
 يف ن طرف السيد الرئيس، الكلمة لكم اآلنالعدالة مشكورا م

ضلوا دقيقة وابلتوايل حىت تتم تلبية مجيع التدخالت دايل الفرق. تف
 .السيد الرئيس، فيما خيص القضية الفلسطينية

 :الناةب السيد حممد ابدرار رةيس فريق األصالة واملعاصرة

 ممكن نتفضل يف املنصة السيد الرئيس؟      

 :السيد رةيس اجللسة

 .يف دقيقة      

 :الناةب السيد حممد ابدرار رةيس فريق األصالة واملعاصرة

على كل حال بغيت الوقت داييل الكامل ألن املوضوع مهم،     
تقام ها  الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيين يف هذا اليوم 
األول من شهر رمضان ابملنطقة، والذي تزداد فيه معاانة أفراده 

ه، يف وقت يشهد مزيدا من اإلضطراب والقالقل هذه ومجاعات

واملعاانة الشديدة. ويواجه الكفاح الفلسطيين املستمر، استمرار 
اإلحتالل العسكري لألراضي الفلسطينية، والعنف املستمر 
والتحريض واستمرار بناء املستوطنات وتوسيعها، والغموض 
الشديد بشأن عملية السالم وتدهور األوضاع اإلنسانية 

 .واإلقتصادية

وكفريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب، نغتنم هذه الفرصة       
للتأكيد أمام اجملتمع الدويل على مركزية قيام الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشريف، وعلى حق الالجئني يف العودة إىل 
نطاق احلل الشامل والدائم املنشود للصراع الذي يتطلب انسحاب 

من كل العرب العربية احملتلة، و لك ابإلستناد إىل أحكام  إسرائيل
 ...القانون الدويل، وقرارات جملس األمن، ومرجعية مدريد

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، شكرا لكم. أعطي الكلمة لفريق       
 .التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :ريالناةب السيد موالي عباس الومغا

 .بسم الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس احملرتم،

نشهد اليوم أكرب مؤامرة يف اتريخ اإلنسانية، حتاك ضد الشعب 
الفلسطيين األعزل، حبيث إخواين النواب والنائبات احملرتمات، مل 
يكتف الكيان الصهيوين اإلرهايب احملتل من حتويل قطاع غزة 

ائيلية، واي كومة اإلسر واألراضي الفلسطينية ألكرب سجن حترسه احل
لألسف مبباركة ودعم من أغلب الدول األوروبية واألمريكية، واليت 
تعترب نفسها رائدة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، وهذا يف حتد 
سافر لكل املواثيق واإلتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية املدنيني، 

لدينية ايقوم اجليش الصهيوين مرة تلو األخرى، ويف كل املناسبات 
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هبجوم عنيف على قطاع غزة، والذي كان خمططا له مسبقا 
 ...ساعات قبيل بداية شهر رمضان املبارك، واحلصيلة كانت ثقيلة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. أعطي الكلمة       
للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة 

 .رتمةاحمل

 :الناةبة السيدة عبلة بن زكري

 السيد الرةيس،

 يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية      
مبجلس النواب، يف هذه اجللسة التضامنية لنعرب عن تضامننا 
املطلق والغري مشروط مع الشعب الفلسطيين، حول ما يتعرض له 

حشي، وغارات، وقصف أبناء مدينة غزة العزل من تقتيل و 
ابستمرار من لدن قوات االحتالل اإلسرائيلي أمام مرأى ومسمع 

 .املنتظم الدويل

إننا يف الفريق اإلستقاليل نندد هبذا االعتداء الوحشي على       
فلسطني، أرضا وإنساان وما يتعرض له أبناء غزة العزل من 

تتحول لاضطهادات يومية من طرف القوات اإلسرائيلية الغامشة، 
بذلك األراضي الفلسطينية أبكثر من مشاهد بشعة ومستفزة 
ومؤملة إىل جمزرة حقيقية. إن ما يتعرض له أبناء غزة خاصة 
والفلسطينيني عامة من تقتيل ليدعو املنتظم الدويل إىل حتمل 
مسؤوليته التارخيية كاملة، من خالل إجبار اإلحتالل اإلسرائيلي 

 ..شمعلى ضرورة وقف عدوانه الغا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، أعطي الكلمة للفريق احلركي،       
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 

 عبد احلكيم األمحدي: الناةب السيد

 شكرا السيد الرةيس،

رغم بعد املغرب عن منطقة الصراع وعن فلسطني، إال أن       
لدم يف العروق. مع املغريب جمرى االقضية الفلسطينية جتري يف اجملت

نريد أن يلعب املغرب دوره السياسي  ،السيد الرئيس اليوم
والدبلوماسي الفاعل كما كان يقوم هبذا الدور على الدوام، من 
خالل توظيفه لعالقاته املمتازة مع عدة أطراف فاعلة يف الصراع 

اية محلتقدمي مبادرة واقعية من شأهنا وقف هذه احلرب اهلمجية، و 
الفلسطينيني من بطش العدو، وفتح املعابر لوصول املساعدات، 
ومّل مشل خمتلف األطراف الفلسطينية. فنحن نعترب أبن املغرب 

تنفار الس حبكم عالقاته يعترب مؤهال أكثر من أي وقت مضى
جلهود العربية واإلسالمية الداعمة إلجياد حل انجع للصراع الدائر ا

 كما نريد يف الفريق احلركي، البحث  حاليا على أرض فلسطني.
ية عن الصيغ املثلى إلشراك الدبلوماسية الربملانية، الدبلوماسية احلزب

 ...واجملتمع املدين يف القيام بدوره

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا لكم. أعطي الكلملة       
 .ةمللفريق االشرتاكي، تفضلي السيدة النائبة احملرت 

 :الناةبة السيدة أمينة الطاليب

 شكرا السيد الرةيس،

بدوران يف الفريق اإلشرتاكي ال يسعنا وإن كانت الكلمات ال 
تسعف يف الواقع يف مثل هذه املواقف، وحنن نؤكد على مواقفنا، 
مواقف االحتاد االشرتاكي املبدئية إىل جانب مواقف جاللة امللك، 

ر يف ، اليت تعترب أقدم استعماوالشعب املغريب من هذه القضية
اتريخ البشرية، هي عملية إابدة، عملية "أاّبراتيد" حتاول إابدة 
الشعب الفلسطيين، اليت تقوم هبا أعىت وأقوى يعين كيان جبميع 
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جربوته وقوته العسكرية، وما يدور يف فلكه من قوات ومن عمالء  
 يكذلك. فتحية إجالل، وحتية إكبار للشعب الفلسطيين الذ

الزال صامدا أبايد من فقط بيد من حجارة أمام املدفعية أمام أهم 
وأمام أقوى عملية أو أقوى آليات عسكرية اليت حتاول إابدة 

 .الشعب الفلسطيين

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة للمجموعة النيابية       
 .للتقدم واالشرتاكية، تفضلوا السيدة الرئيسة

الناةبة السيدة عاةشة لبلق رةيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

طلبنا نقطة نظام للتنديد وبقوة هبذا التقتيل الذي يتعرض له 
الشعب الفلسطيين من طرف قوات االحتالل اإلسرائيلية. إننا يف 
اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، نندد وبشدة هذا القصف 

 له مدينة غزة والذي يتعرض له أبناء وبنات فلسطني الذي تتعرض
األبرايء، والذي حتصد أرواح الشهداء شّبان وشااّبت نساء 
وأطفال. إننا حنّمل املسؤولية للمنتظم الدويل للتدخل الفوري 
إليقاف هذا التقتيل املمنهج، ونعلن تضامننا الالمشروط مع 

لسطينية دولة الفالشعب الفلسطيين، مع غزة لقيام واستقالل ال
 .عاصمتها القدس

 :السيد رةيس اجللسة

نعم  ،حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني شكرا      
 .السيد الرئيس.. تفضل

 :الناةب السيد موالي هشام املهاجري )نقطة نظام(

 السيد الرةيس،

فعال ال خنفي تضامننا مع الشعب الفلسطيين، ولكن رجوعا       
ّدارت السيد الرئيس لآلنية واالستعجال،  079، 079للمادة 

فريق األصالة املعاصرة تقدم مبواضيع مهمة، إيال احلكومة ما 
 .عندهاش ابش جتاوبنا هللا يكثّر خريها السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .السيد النائب أرجوك      

 :الناةب السيد موالي هشام املهاجري )نقطة نظام(

كمل نقطة نظام داييل! اان تنتكلم يف إطار غن ،السيد الرئيس
التسيري، من حقي. احلكومة ملزومة جتاوبنا ابآلنية، تقدمنا 
مبواضيع مهمة ختص اإلقتطاع من أجور املوظفني عشية رمضان، 
 بغينا احلكومة جتاوب املغاربة وجتاوبنا، واش نصيفطو هلا فيديوهات

هات ابش يو نديروهم يف اليوتوب؟ واش نصيفطو للحكومة فيد
 نعربو على رأينا؟

 :اجللسةالسيد رةيس 

  079واضحة، املادة  079السيد النائب، أرجوك املادة       
كتقدم الفرق أو النواب ابألسئلة، ترفع عن طريق الرائسة للوزارة، 
الوزارة كتجاوب مع ها  األسئلة حسب.. راه أعطت جواب 

 5ك يهديك وعند لألصالة واملعاصرة عندكم سؤال اليوم؟.. وهللا
 .هللا يهديك

ن يف نشرع اآل حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،      
بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا ونستهلها ابلقطاع 

 سؤال متعلق ابلدقيق املدعم املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة،
لوحدة ل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل

 .والتعادلية، تفضل السيد النائب احملرتم
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 :الناةب السيد احلسني بوزحاي

 شكرا السيد الرةيس،

  تعاين ساكنة بعض املناطق من نقص السيد الوزير احملرتم،      
كبري يف جودة الدقيق املدعم، فما هي أسباب  لك؟ وما هي 

 .التدابري املتخذة ملعاجلة هذه الوضعية؟ وشكرا

 :يد رةيس اجللسةالس

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين      

 الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة السيد حلسن الداودي،

 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيد الناةب،

.. واش 03ألف و 00تتجيها تقريبا واحد  يعين املطحنة      
نتما اللي داريرين ها  الشي! .. قلت لكم تقريبا عندكم واجد أ

 93مجاعة، موزعة قلت على  93قنطارموزعة علي  00.303
مجاعة، واملشاكل اللي كاينة هذا هو فاش اجملتمع كيتعامل مع 
احلكومة بسرعة ألن دغيا كيجينا اخلبار ها  الدقيق فاسد هذا ما 

هذاك التخزين إيال كانت  فاسدشاي، إما تيجي من املطحنة، إما
فيه الرطوبة وغريو تيخماج، إ ن املواطن كيتعامل وفني ما اتصلو 
بنا املواطنني تنديرو جلنة ابش نشوفو النوعية واش كاينة واّل ال، 

 .شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا      

 

 

 :الناةب السيد احلسني بوزحاي

لسيد الوزير شكرا على األجوبة، كل شي  اك الشي عرفتيه ا      
أنتااي على أساس يعين عندك األسباب اللي خالت ها  الناس 
ها و ابش يديرو إضراابت على الدقيق، وعندك واحد العدد دايل 
املعطيات. ولكن السيد الوزير، كنا كنتمناو ابش جتيب لينا واحد 

يم دايل دعم اللي كتعطيو لإلقلاخلنشة دايل الدقيق دايل الدقيق امل
طاطا، ابش تورّيه قّدام ها  الناس كي داير! راه كحل ما فيه ما 
يتشاف! مكرمل يعين ها  الناس السيد الوزير، وها رمضان مقبل 
قّدامنا والناس واقفة تتحرجوان أمام ها  الساكنة ها ي. كل مرة 

ق ألن  دقيواحنا و السلطات مع الناس كندابزو على والو، على ال
كاينني مشاكل يف املطاحن وكاين، ها  الشي خصكم تديروه 
السيد الوزير، ها  الشي أبسط احلوايج اللي خصكم تقدمو هلا  
الطبقة الفقرية، ها  الطبقة اللي كتقولو كتدّعموها وكتهالو فيها 
وبغيتو حتّسنو األوضاع دايهلا هي ها ي، ها  الناس دايل طاطا 

ماشي غري املشاكل دايل الدقيق، راه الفقر السيد الوزير، راه 
واهلشاشة وزدتوهم هبا  الدقيق الكحل! يعين السيد الوزير، راه 

مطاحن الناس كيّدابزو متا على "إثران" وعلى  9احنا عندان 
مطاحن اللي عندكم فها يك اجلهة كاملة اللي خدامة  9"فاندي" 

كيدابزو   يو الناسمزاين، والباقي راه كّدعموها فاخلاوي، يعين كيج
لينا على الدقيق حبال إيال عايشني يف القرون الوسطى، كتلقى 
الزحام هنار كيجي الدقيق. ها  الشي السيد الوزير، خص تشوفو 
ليه شي حل، راه ما عندان ما نقولو هلا  الناس راه وجوهنا صايف 

 ... طابو ابملشاكل قّدام الناس، أعطيوهم شي حل اللي

 :سةالسيد رةيس اجلل

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ السيد       
النائب احملرتم كنبهوك أبنه ها  املسألة دايل التسمية ما خصهاش 
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تكون داخل اجمللس، شكرا. هل من تعقيب إضايف؟ السيد الوزير 
 .تفضلوا مكشورين

الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :لشؤون العامة واحلكامةاملكلف اب

هو يف علمي السيد النائب عمرو ما اتصل بنا، ألن  ،شكرا      
املواطنني دايرين هلم احنا خط ابش يتصلو ابش نرسلو جلنة، ما 
ميكنش الوزير واش الوزير حاضي املطاحن دروك وال شنو؟، راه 
مطاحن خاصة، الناس اللي كيبيعو اخلواص ولكن احنا كنتحملو 

لية إيال علمتوان وما درانش الواجب دايلنا، غري علموان ايك  املسؤو 
كاين خط التيليفون؟ غري عيطو علينا عيب إيال ما ما قمناش 
ابلواجب دايلنا. إ ن احنا مستعدين وفعال كاين بعض احلاالت 
اللي سّدينا املطاحن، وكاين مطاحن اللي ما فيهاش اجلودة كاين 

 ... ن الليط 933اللي كيجي كيطحن غري  يك 

 :السيد رةيس اجللسة

أسئلة تتميز بوحدة املوضوع،  4شكرا السيد الوزير، فيما يلي       
ويتعلق األمر بتمويل األسواق وتتبع األسعار خالل شهر رمضان 
األبرك، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن 

مني عن ب احملرت السيد الوزير. السؤال ألول السيدات والسادة النوا
 .فريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة السعدية بن سهلي

السيد الوزير، شهر رمضان غدا إن شاء هللا، اشنا هي اإلجراءات 
 .اإلستباقية حلماية املستهلك واملواطن املغريب؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .بة احملرتمةي، تفضلوا السيدة النائالفريق الثاين الفريق احلرك      

 

 :الناةبة السيدة حكيمة بلقساوي

 شكرا السيد الرةيس،

نسائلكم عن تفعيل آليات محاية املستهلك يف جمال التموين       
 .وضبط السوق؟

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، السؤال الثالث لفريق التجمع الدستوري، تفضل       
 .السيد النائب احملرتم

 :اةب السيد عبد هللا غازيالن

 شكرا السيد الرةيس،

فريق التجمع الدستوري بدوره وحنن على  السيد الوزير،      
أبواب شهر رمضان، يسائلكم عن اإلجراءات املتخذة لضبط 

 .السوق خالل هذا الشهر الفضيل وحلماية املستهلك؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

لنائب واملعاصرة، تفضلوا السيد االسؤال املوايل فريق األصالة       
 .احملرتم

 :الناةب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرةيس،

أوال عواشر مربوكة جلميع املغاربة، حنن على تقريبا  السيد الوزير،
يوم واحد على رمضان املبارك، ولكن اللي كنالحظو هو أنه كل 

مد غم احلسنة يعود ها  املوضوع دايل األسعار والغالء دايهلا، ر 
هلل، الوفرة دايل املنتوج والتأكيد على الوفرة. ولكن املقاربة 
أصبحت خمتلفة، إيال كانت الوفرة عمليا يف قانون العرض والطلب 
خاص األمثنة هتبط، فإ ا به األمثنة دايل األمساك مرتفعة، مثن 
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البصل أصبح يتجاوز مثن البنان والتفاح إىل آخره... إىل أي حد 
 واطن املغريب جبيبه يكتوي؟سيستمر امل

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا      

 الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة السيد حلسن الداودي،

 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

رمضان مبارك للجميع وللمواطنني كافة، ها ي إشكالية فعال 
نواي  ، مع األسف سالسيد النائب قال سنواي كريجع ها  املوضوع

كل رمضان كيكثر الغش وتيكثر الفساد. اإلشكالية هو فعال 
ماشي إشكالية العرض، املواد كلها موجودة يف السوق حىت اللي 
مستوردة، الثمر ماشي وقتو هذا يف املغرب وال يف دول أخرى 
مستورد، احلمص، العدس ها  الشي كلو مستورد وموجود يف 

 اين الوسائط، احنا كنراقبو يفالسوق. املشكل هو فعال ك
"marché de gros"   اآلن، ولكن ما ميكنش متشي  اك اللي

كيبيع السمك غادي فوق بيشكليط هاز صندوق دايل السمك  
ة كيبيع يف الزانقي غرتاقبو بشحال ابش كيبيع، املشكل هو الثقاف

السائدة، هو فعال الناس كيستغلو بعضني كيستغلو ها  رمضان 
 يف  ،marché de gros ألسعار ماشي يفويزيدو يف ا

marché de gros  عندان األسعار والناس كذلك خصنا ما
نساوش اثين نقولو حىت احنااي تنسامهو ألن األسبوع األول يف 
رمضان كلشي كيشري أكثر من  اك الشي اللي غادي يستهلك 

أايم، إ ن تيتزاد الطلب فها  األسبوع األول وها وك  4وال  0يف 
 .غلو ها  الشيتيست

اآلن احلكومة معبأة، وكنهيّن ها  الناس خاصة يف العماالت       
ساعة ألن الرقم  94ساعة تقريبا على  94ويف األقاليم اللي 

دايل دائما وتيتنقلو، وعندان رقم مفتوح يف  7575مفتوح دايل 
وزارة الشؤون العامة، وزارة الصحة كذلك فاحتة رقم خاص هلا  

التسمم تتوقع مع األسف تتكثر يف رمضان، إ ن  املشاكل دايل
احلكومة قامية بواجبها. املشكل هو واش الناس كيتعاملو مع 
احلكومة فعال؟ مّلي يشوفو مواد فاسدة، واّل كاين االحتكار 
وخصو يعطي التليفون دايلو، وخاص يقول يورّينا فني كاين، الناس 

ان أديت صايف أ ما كيبغيوش كاين اللي تينادينا تيقول لك أان
مهميت ما اتصلوش بيا. إ ن فعال إيال تعاونو معاان املواطنني غادي 
نوصلو هلا  اهلدف دايل حماربة الفساد واملفسدين، ماشي زعما 

غري تنقص شوية، ولكن مع األسف ها  الشي طاغي   تكمل
كاين يف اجملتمع كثري، احلكومة كل الوزارات منها الفالحة، 

، الشؤون العامة، راه دران جلنة بوزارة الداخلية الصناعة، الداخلية
احلكومة معبأة حلماية املستهلك وكذلك كاين جملس املنافسة اآلن  
كذلك اللي عندو الدور دايلو، وإيال كان االحتكار إيال عرفو 
الناس فني كاين احتكار مادة معينة مكايناش يف السوق وعارفني  

 .شكرا 94/94كاين خصو يتصل بنا، اهلواتف موجودة 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب ألحد السيدات السادة النواب       
 .احملرتمني عن الفريق االشرتاكي، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة السعدية بن السهلي

السيد الوزير، راه إيال جينا نعطيو يعين لكل معضلة أو واحد       
الت نقول أهنا ترتجع لثقافة سائدة ما غنحلو حىت شي اإلختال

حاجة، كاين هناك حلقة مفقودة يف السياسة التدبريية دايل 
احلكومة جتاه تطبيق القانون. كاين قانون، كاينة مفارقة قانون ما  
كيطّبقش، كاينة منافسة ما كاينش محائية دايل املستهلك، كاينة 

اهلوس دايل أن ها  الشهر  مضارابت، كاين احتكار، يعين واحد
عوض ما يكون واحد الشهر دايل الطمأنينة الروحية ودايل 
السكينة ودايل أن املواطن املغريب ميارس ها  الفريضة بشروط 
وضماانت دايل أن القدرة الشرائية دايلو ما متّسش، ودايل أنه ما 
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يكونوش هناك مضاربني اللي كيستغلو ها  اللحظة يعين 
ين املبجلة ابش أهنم كيزيدو ينالوا من قدرهتم. أان  اإلسالمية يع

كنقول غياب نظام محائي مستدام بشروط وضماانت، احلكومة 
عاجزة أهنا توفر وسائل املراقبة املستدامة و ات الفعالية و ات 

 .األثر

 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة للفريق احلركي، تفضلي      
 .ة النائبة احملرتمة عن الفريق احلركيالسيد

 :قساوي الناةبة السيدة حكيمة بل

شكرا السيد الوزير على اإلجابة دايلكم، السيد الوزير محاية       
املستهلك واحلفاظ على القدرة الشرائية ما كيقتصرش على شهر 
رمضان فقط، سأتكلم على شقني : فيما يتعلق ابحملروقات مت 

افسة للوجود وكتبقى األسعار جد مرتفعة؛فيما إخراج جملس املن
خيص املواد الغذائية نالحظ أبن جمموعة من اخلروقات وها  الشي 
أكده لنا اجمللس األعلى للحساابت حبيث تكّلمنا على املواد 
الغذائية والتسممات اللي مكايناش املراقبة دايل املواد املبيدات 

عهم يف املواد دايهلا كتبيمكاين وال مراقبة واحدة، ضيعات كتخرّج 
السوق وال مراقبة واحدة، يف حني أن ها  املستهلك ما كنتهالو 
فيه حىت ما كتقبلناش أورواب هذاك املواد اللي كنخّرجو هلا عاد  

هذاك ميكن مّلي كريخاص راه ميكن  le produit كيويّل عندان
 هنااي تتغيب املراقبة هذا، شفنا يف donc .هذاك هو اللي مزاين

معارض، معارض تعاونيات كيعرضو املنتوجات دايهلم، أي صورة  
دايل البلد دايلنا،  les produits terroir كنعطيو للمنتوج

les produits de terroir  را احنا كنحطوهم يف واحد
 lesالوقت حىت واحد ما غادي يقّلب عليهم، 

cosmétiques  كلشي مغشوش، ها  الشي السيد الوزير
ن واحد الرقابة مستدامة، ما ميكنش غادي نراقبو غري البد ما تكو 

 l'ONSSA يف واحد اللحظة وال واحد اللحظة، مكاينش غري
، كاين حمالت آخرين l'autorisationمثال اللي كتعطي

ابلنسبة  .l'autorisation مؤسسات آخرين خصهم يعطيو
م حل اللي جا يف تقرير اجملازر، اجملازر أيضا اجملازر وأي جمزرة وأي

أنكله؟ أي حلم تياكلو ها  الناس هذا، السعر كنشوفوه يف عباد 
 هللا، الناس مقلقة ما عرفناش شنو اللي مقلقها؟

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة للنائبة احملرتمة، الكلمة لفريق التجمع       
 .الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :الناةب السيد عبد هللا غازي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، إيال كان ها  الشي حاصل فما ابلنا ابلعامل       
اعفة ضالقروي اللي األسواق دايلو األسبوعية تتعاين أضعاف م

 فريق السيد الوزير، بغينا ابخلصوص يف دايل اللي كيعانيوه املدن؟
التجمع الدستوري نسطرو على التعاطي مع ها  الظرف يف 

ل احلملة، داي اللي بغيناه يكون تعطي بعيد على املنطقرمضان 
بغينا تعاطي يكون هيكلي ويكون مؤسسايت ومستدام. احنا أمام 
واحد املعادلة وواحد التوليفة اللي فيها محاية املستهلك بكافة 
التجليات دايلو: اإلحتكار، الزايدة يف األمثان، يف األوزان، 

ية ئية دايل املواطن، محاية دايل حر وغريها، محاية دايل القدرة الشرا
السوق ودايل اإلقتصاد الوطين. احنا أمام ها  التوليفة وها  
املعادلة ضروري احلكومة خاص تكون عندها فيها مقاربة مندجمة، 

: ادنعم للضبط الذي يراعي كل األبعالزجر وحده طبعا ال يكفي، 
اصة خالتاجر وكرامته، املستهلك وحقوقه مث السوق وقواعده 

 .ابلعامل القروي، شكرا
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 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، أعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد       
 .النائب احملرتم مشكورين، تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرةيس،

قيقية اللي ح السوق الوطنية، السيد الوزير، فيها يعين معاانة      
الغالبية دايل املغاربة علما أننا عندان وفرة اإلنتاج، الفالح املنتج 
يبيع بثمن خبس، وها  السنة كاين اإلنتاج بقى يف الفريمات وما 
جتمعش وما تبعاش، األمساك فيها ارتفاعات، وضعية الذابئح يف 
 األسواق األسبوعية ما عندكمش موارد بشرية كافية للمراقبة، مبعىن
التعاطي مع ملف املراقبة اللي خاص يكون فيه استمرارية واستدامة 
فيه املومسية وهذا ما ميكنش هنائيا أبدا حنفظو به الصحة والسالمة 

 .دايل املواطنات واملواطنني

أيضا املوضوع دايل ارتفاع احملروقات، والكالم دايلكم على       
حملروقات مثن ا التسقيف فني وصل ألن الوقع دايل ارتفاع دايل

ينعكس أيضا على مثن املنتوج دايل الكيلو دايل بضاعة معينة  
كتجي من اجلنوب للشمال أو غريه، أيضا املضاربة والغش 
والغشاشني، ما كيمكنش ها  الغش والغشاشني نكونو كحكومة 
عاجزة على أهنا تضبطهم طبعا وتقولو املواطن خصو يساهم، 

 الفساد واملفسدين كيتعذب يفاملواطن عندما يبادر مبحاربة 
 ...عملية

 :السيد رةيس اجللسة

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

 :الناةب السيد مجال بنشقرون كرميي

 السيد الوزير احملرتم،

املسكني البسيط اليوم املواطن الضعيف املعيشة عليه غالت       
 : أوال فشل سياسة املراقبة؛ اثنيا شجع احملتكرين يف ظل وتقهر

واملضاربني والغشاشني، ألن اليوم خص تطبيق القانون وتطبيق 
 07السيد الوزير،  033القوانني، اليوم راه البصلة وصالت ل

درهم، اليوم راه ماشي غري يف رمضان اللي كاين الغالء راه على 
ة تعزز اقبة تعزز واالسرتاتيجيطول السنة، واليوم خاص سياسة املر 

 ...مزاين، وحنميو املواطنني ومحاية املستهلك

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا لكم. هل من تعقيب       
 .إضايف آخر؟ السيد النائب احملرتم عن فريق العدالة والتنمية

 :الناةب السيد مصطفى احليا

 شكرا السيد الرةيس،

لسيد الوزير، مزاين محاية املستهلك يف ها  رمضان ابش ا      
ما تكونش البضائع غالية، ولكن خص محاية املستهلك حىت من 
واحد القفة ها  األايم كتدور بسخاء بديك الطريقة دايل املبشرين 
دايل إفريقيا، ما كيعطيك اتكل حىت كيشرط عليك شي شروط 

قة تعاملوا هبا  الطريمعينة. املغاربة راه أ كياء ما خصهومش ي
الوضيعة. وكنقولو هلا  الناس إنكم لن تسعوا الناس أبموالكم، 
وأبن الكرامة دايل املواطن املغريب خاصها حترتم، ألنه ماشي 
معقول ابش يتعامل هبا  املستوى اللي وىل اآلن ها  الناس ال 
ينفقون إال وهم كارهون، هذا مع كامل األسف إشكال كبري 

 .حنميو املستهلك منه وشكرا خصنا حىت هو

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير تفضلوا       
 .مشكورين
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الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 شكرا السيد الرةيس،

 ت كنعرف شكونأان ابغي حنط واحد السؤال األول ما تلي      
أوال املراقبة،  ؟ شكون ها  احلكومة اللي عندان؟هي احلكومة

 املراقبة هي كرتاقب احلاجة اللي استثنائية بزاف، واحلكومة واملصاحل
دايل املراقبة قامية بشغاالهتا، ها  الشي ماشي جديد راه قاهلا 
السيد النائب راه كل رمضان هكذا، واللي كانوا يف داك رمضان 

يوش يعطيوان دروس اليوم. ها  الشي هذا عارفينو كاين، ما جي
واملراقبة غتمشيو لكل زنقة ابهلل عليكم كل زنقة غتحضيوها؟ 
وكاين شي واحد كيتصل بنا وما درانش اشغاالتنا؟ راه ماشي راه 
الوسطاء كذلك راه أنتما مقربني لنا أكثر اتصلوا بنا، وإيال اتصل 

واجب ولو وجه النائب، راه غنقومو ابلبنا انئب برملاين راه تنديرو ب
يف الليل، راه ماشي غري هنااي راه حىت على أرض الواقع. املراقبة 

، عدد القنينات املراقبة يف 9302دايل السنة غري الربع األول من 
، الوزن املالحظ تقريبا 0990الوزن حىت البوطة تنوزنوها 

عشرات ، عندان ابلنسبة 000,73، الوزن القانوين 090363
األطنان دايل املواد الفاسدة ترمات، ما جبتشاي معااي، ألن 
تنتكلمو على رمضان اللي جاي ما كنتكلمش على املاضي، 
و غنتكلمو وحتاسبوان على املستقبل، ديرو جتربة اتصلوا بنا، وشوف

واش غنديرو اشغاالتنا وال ال؟، السؤال مزاين ولكن احلكومة 
ا وما درانش خدمتنا يقوهلا أمام عاجزة عن ما ا؟ اللي اتصل بن

 .املأل

البصلة شكون تكلم على البصلة؟ إيوا إيال كنيت فالح راه       
دخالت اخلضارية، راه هذه غري اليابسة دايل العام اللي فات، ال 
أان فالح، ايك أان فالح البصلة راه دايل السنة املاضية ونبتات، 

تنبت، خاصنا يها العام تراه حبال الثومة راه تتنبت غري تيفوت عل

اش راه ما تتيبسش راه البصلة ما تتبق ونديروها "كديد" كيفاش؟
هكذاك راه تيوصل وقتها تتنبت، راه احنا كابرين يف الفالحة راه 
عارفني أشنا هي الفالحة. اللي تنقولو للمواطنني، أان غنخاطب 
 ةاملواطنني نيشان، اهلواتف دايلنا مفتوحة عندان الشؤون العام

، وزارة الداخلية الرقم األخضر 370555444الرابط ابينة 
ساعة على  94هادو  3,304545، وزارة الصحة 7575

ساعة. إ ن احلكومة قامية بواجبها، والناس مهيئني خيرجو  94
منني يتصلوا بنا، أشنو آخر؟ الوزير يبقى يدور يف الزانقي، أان راه 

 احنا مسؤولنيما فهمتش شنو كيطلبو منا الناس، كنعطيو 
وعاطيني للمواطنني األرقام، وإيال اتصلوا بنا غادي جيربوان واش 
غادي خنرجو وال ال، هذه هي املسؤولية ماشي فقط تنقولو 
احلكومة عاجزة، احلكومة ما عجزاش قامية ابلواجب دايهلا، 
واملواطن أان كنت يف اجلبل غري البارح والسيمانة اللي فاتت كنت 

عاجزة عارفني الناس شكون اللي قامي ابلواجب  يف اجلبال، ماشي
دايلو، نعم قلنا الفساد كاين نعم، ولكن كنقوموا ابلواجب دايلنا 

 .واملواطن معرتف أن تنقوموا ابلواجب دايلنا، شكرا لكم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن تفعيل توصيات       
ة حول احملروقات للسيدات والسادة النواب املهمة االستطالعي

احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب احملرتم 
 .مشكورين

 :الناةب السيد عبد هللا هامل

 شكرا السيد الوزير احملرتم،

استبشر الرأي العام الوطين مببادرة فريق العدالة والتنمية الذي       
افق تطالعية حول احملروقات حيث مت التو دعى إىل القيام مبهمة اس

لها، السهر على تفعي بتقريرها على توصيات هامة من الواجب
وتثمينا جلهود احلكومة على تعزيز اإلجراءات الكفيلة حبماية 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس تمداوال  9102أبريل     

 -  

 

12 

االقتصاد الوطين ومحاية املستهلك، نسائلكم عن اإلجراءات 
 .املستعجلة لتفعيل هذه التوصيات، وشكرا

 :ةالسيد رةيس اجللس

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين      

الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 شكرا السيد الرةيس،

أوال هنأان اجمللس على العمل اللي قام به، ومن بني األمور       
ون ها  اناللي طلبتو هو فتح سوق ملزيد من الشركات، داز الق

القانون الرابح جايب به، تقليص عدد احملطات الالزمة لكل شركة 
، طلبتو التسقيف "سأنبئكم 03شركة غادي هنبطوها ل 03من 

بتاويل ما مل تستطيعوا عليه صربا"، وزير الشؤون العامة قام 
ابلواجب دايلو وحىت ابألسئلة دايلكم راه ساعدتنا وها  الشي 

ش؟، أان كنت قلت لكم آخر مارس غادي الرأي العام ساعدان عال
ندير التسقيف، عارف أان آخر مارس ما غاديش نديرو ولكن  
كانت ورقة الضغط يف احلوار مع الشركات ابش جتيب الشركات 

وغريو واتفاقو على شي حاجة   les stationsوتكلس معاها و
ألن منني ااتفقو املغرب الصورة اللي كنعطيو للمستثمر ماشي 

لطة وضرابت، راه هددو انس ابش يهربو من السوق جات الس
الداخلية، ولكن منني توصل واحد اتفاق راه الصورة اللي كتعطي 
للمستثمرين راه صورة إجيابية على ها  البالد، اآلن رئيس احلكومة 
تيجمع معطيات أخرى ألن املشكل دايل البرتول ماشي فقط يف 

يوجد لرابح حىت هو تالتسقيف، كاين التخزين كاين أمور أخرى ا
 .تقرير لرئيس احلكومة إ ن جاي التسقيف واعدانكم به جاي

 

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب احملرتم عن فريق       
 .العدالة والتنمية تفضلوا

 :الناةب السيد حممد خيي

 شكرا السيد الرةيس،

 على األمهية دايل اإلجراءاتاحنا متفقني مع السيد الوزير       
ل اللي اختذهتا احلكومة يف سبيل يعين املسامهة يف حترير السوق داي

احملروقات، ألنه خاص يفهم الرأي العام الوطين اليوم أنه حترير 
األسعار لن يؤدي إىل حترير السوق، ما دام ما عندانش سوق فيه 

ى تو حرية وفيه منافسة كاملة، إال أنه كاين مشكل على مس
،  9302فرباير  02األسعار. الرأي دايل جملس املنافسة يف 

كيقول بوضوح أنه ها  القضية دايل تسقيف األسعار لن تؤدي 
إىل املطلوب، أبن املشكل كاين بنيوي يف سوق احملروقات، جزء 
من ها  الشي اللي قال جملس املنافسة ميكن نتافقو عليه. لذلك 

يدوم  للي هو إجراء ظريف ميكناملطلوب اليوم ماشي غري تسقيف ا
إىل سنة، اللي غادي حيرر السوق فعليا هو ها  النمو ج اللي 
هضر عليه السي الداودي دايل جمموعة من العراقيل القانونية 
والتنظيمية اللي كاينة أمام حرية األسعار أو احلرية دايل السوق، 
مثال القدرات دايل التخزين اللي هي شرط أساسي ابلنسبة 

مستوردين، عندان فاعلني كبار، عندان مخسة دايل الفاعلني كبار  لل
دايل  0من احلصة دايل السوق، وعندان  %53كيستحو و على 
من  %74دايل الفاعلني كيستحو وعلى  0الفاعلني، فقط 

احلصة دايل السوق، مبعىن أننا أمام ممارسة شبه احتكارية وأمام 
 ...ل الثروة زواج ابطلفاعلني حنن أمام زواج دايل السلطة وداي

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا لكم. هل من تعقيب       
 .إضايف؟، السيدة النائبة عن الفريق االستقاليل
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 :الناةبة السيدة رفيعة املنصوري

نعم السيد الوزير، كنت تكلميت أبن يف شهر مارس غديرو       
يف. ا كنتيش عارف غدير التسقالتسقيف ودااب كتعرتف أبن م

اآلن كتعطي نفس الوعد أبنك تقولنا التسقيف راه جاي، واش 
ميكن تعطي لنا التاريخ فوقاش غيّدار ها  التسقيف؟ وفوقاش راه 
ها  جاي، خاصة واليوم أبن كنعرفو أبن سعر احملروقات فها  
األسبوع راه مرتفع بزاف والشيء اللي بشكل مباشر كيأثر على 

 .ة الشرائية دايل املواطنني، وشكراالقدر 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا هل من تعقيب إضايف آخر؟، السيد الوزير مشكورين       
 .تفضلوا

الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  السيد حلسن الداودي، 
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 اوخاص غري الناس يعرفو شنو هو التسقيف بعدا، ال إيو       
ابش نتفقو ابش املواطن.. الّ خص غري نعرفو شنو هو التسقيف، 
التسقيف هو تنحّدو من اهلامش دايل الربح، ألن مّلي درتو التقرير 

دراهم تقريبا للرت، أما الثمن إيال طلع  9قال ليك كاين اللي وصل 
دوليا، راه مكاينش شي واحد اللي يبيعو لكم فابور. إ ن 

ربح ما يتجاوزش واحد املستوى معني التسقيف هو ابش داك ال
وأكثر من هذا غادي نفرضو عليهم كذلك تكلمتو على التخزين 
عندان شهر غنفرضو عليهم شهرين والتخزين خص يكون حىت يف 

 ...اجلهات، ألن تيحطو ليا التخزين

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن التدابري املتخذة       
جهة ارتفاع أسعار احملروقات، للسيدات السادة النواب احملرتمني ملوا

عن فريق استقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب 
 .احملرتم

 :الناةب السيد السالك بولون

 شكرا السيد الرةيس،

نسائلكم السيد الوزير على االرتفاع املهول ألسعار ها  األايم 
 احملروقات؟

 :سةالسيد رةيس اجلل

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا      

 الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة السيد حلسن الداودي،

 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 شكرا السيد الناةب احملرتم،

على كل حال كتعرفو خص اإلنسان يتّبع السوق العاملية،       
أما إيران، فينزيوالو وليبيا و  اآلن املشكل كبري ها  الشي دايل

التقرير األخري دايل البنك الدويل قال لك خص األسعار 
تنخفض، ولكن أسباب جيوسياسية هي اللي جعلت ها  السعر 

شوية  53، اليوم هبط أكثر من 53يوصل ها  املستوى راه فات 
 .دوالر 47كان غري   9307أما يف 

 :السيد رةيس اجللسة

 .سيد النائب احملرتم تفضلواشكرا، تعقيب ال      

 :الناةب السيد السالك بولون

، استبشران خري احلكومة كانت كتدافع على التحرير السيد الوزير،
دراهم يف اللرت، درتو التحرير ما درتوش املواكبة،  9رحّبات الدولة 

 فرضتو على الشركات يستثمرو مبالغ كبرية، دااب كتقولو التسقيف
ير، كيتناىف مع التحرير. دااب السيد الوز   على اهلامش والتسقيف



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس تمداوال  9102أبريل     

 -  

 

14 

جيتينا بفكرة جديدة غادي ختلي أي واحد يدير أي شركة دايل 
التوزيع وال شركة دايل البرتول، العدد احنا النمو اللي عندان دايل 

، %0واّل اإلستهالك دايل البنزين يف الدرجة األوىل ما كيفوتش 
 دو سنواي أكرب بكثرياللي كيتزا les stations ها  العدد دايل

سنني  7، واألرقام راه ابينة. آش غيوقع من هنا ل%0من ها يك 
عامرين  les stations اجلاية؟ غيكون واحد العدد كثري دايل

ابلبنزين ما كيبيعو كلشي فّلس كلشي اإلفالس. احلل السيد 
فها يك الرتكيبة  la TIC الوزير، هو يف الرتكيبة دايل الثمن يف

اللي ما بغيتوش تقيسو، ألهنا هي كتمس احلكومة راه  دايل الثمن
 .يف الرتكيبة دايل الثمن ما شي يف التسقيف la marge ابقي

 :السيد رةيس اجللسة

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

 :م املهاجريالناةب السيد موالي هشا

السيد الوزير، احنا شخصيا عيينا ما هنضرو فها  امللف       
وغنجيوك من االخر، هللا جيازيك خبري قول للسيد رئيس احلكومة،  
كيما مكن املغاربة ابش يوركو على البطون يشعل الضو ويشعلو 
الروبوين يطلق املا، ويوفر ليهم البيض يف رمضان بثمن رخيص، 

نا ها  املشكل دايل املواد الغذائية ودايل ها  شوف لينا حّل لي
 .املازوط، والسالم عليكم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد الوزير،       
 .عفوا السيد الوزير هناك تعقيب إضايف آخر الفريق اإلشرتاكي

 :الناةبة السيدة حنان رحاب

يات ا جيدا لسؤالكم حول تطبيق توصالسيد الوزير، احنا مسعن      
اللجنة االستطالعية وجوابكم أيضا حول السؤال دايل الفريق 

اإلستقاليل، عندان املالحظات التالية: هل تعتقدون أن هذا 
التسقيف غادي حيقق لينا العدالة اإلجتماعية؟ هل تعتقدون أن 

شيو التسقيف ميكن يكون آلية مزاينة ابش تضمن لينا أن املغاربة مي
ايخذو احملروقات بسعر رخيص؟ واش كتعتقدو أن املغاربة اليوم 

عشرة دراهم ها  الصباح، قادرين  03الدايزال ب مّلي تيشريو
على أهنم يستمرو يف الصرب إىل حني أنكم توفيو بوعدكم وتديرو 
التسقيف. ما ميكنلكش السيد الوزير، نكذبو على املغاربة 

 ...0 شهر ونعطيوهم وعود كا بة ونقولو يف

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، أعطي الكلمة لفريق العدالة       
 .والتنمية يف تعقيب إضايف

الناةب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رةيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 شكرا السيد الرةيس،

هلا ايبوضوح السيد الوزير، األمثان دايل احملروقات املشكل د      
هو هامش الربح كما  كرمت، مكاين ال رسوم ال والو. الرسوم اليت 
تطبق يف املغرب أقل بكثري من الرسوم اليت تطبق يف دول أخرى، 
ما نبقاوش ندورو. هامش الربح هو اللي فيه مشكل وجملس 
املنافسة كان واضح، قال أبنه ابلفعل كاين هامش ربح كبري، 

صواب، وخصكم متشيو هلامش لذلك فالتعريف دايلكم هو ال
 .الربح

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد النائب       
 .احملرتم
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 :الناةب السيد عمر بالفريج

السيد الوزير، عامني واحنا كنسمعو التصرحيات دايلكم فها        
يد ساجملال، ما جاتين غري كلمة وحدة وهي "ابز"، ابز عليكم ال

 .الوزير، ابز

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، أعطي الكلمة دائما يف التعقيبات اإلضافية، فريق       
 .التجمع الدستوري تفضلوا السيد الرئيس

 :الناةب السيد توفيق كميل رةيس فريق التجمع الدستوري

 شكرا السيد الرةيس،

مع جالسيد الوزير، بكل صراحة وبكل بساطة، ابسم فريق الت      
الدستوري، كنطلبو منكم كحكومة أنكم حتملوا مسؤوليتكم وأنكم 
ترمحو املغاربة من تسييس مجيع املسائل اللي عندها عالقة ابلقوت 
اليومي دايل املواطن. اليوم احنا كنقلبو على حلول السيد الوزير، 
ما كنقلبوش على التسييس، وما كنقلبوش على حقى شكون اللي 

 عليا، راين دافعت اثين على احملروقات والغدا غادي جيي يصوت 
دافعت اثين على املواد الغذائية. اليوم الكل خصو يتحمل 
ا مسؤوليته السيد الوزير، حتملوا مسؤوليتكم هللا خيليك، ابرك علين

من ها  الكالم، ألن كيفما قال الزميل دايلنا، راه عام وال عامني 
ل جة، والتغليط دايها ي واحنا كنسمعو ها  الشي بدون أي نتي

املواطن. إ ن كنطلبو منكم رمسيا أنكم تتحملوا مسؤولياتكم وها  
 .الوعود اللي كتواعدوان هبا جتيوان حبلول السيد الوزير، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، إ ن مجيع الفرق تدخالت إ ن تفضلوا السيد الوزير      

 

رةيس احلكومة الوزير املنتدب لدى  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

 شكرا السيد الرةيس،

وهللا ما فهمت والو.. واكيفاش درتو تقرير، دير التسقيف،       
دير دير.. جينا للتسقيف قالك راه ما حتلش املشكل، والتقرير 
دايلكم. التقرير احنا مسؤولني أمام املواطنني، إيال ما درانهش 

ن مّلي قلت لكم آخر مارس،.. ألن كنت يف.. عارفني عالش، أل
الناس عارفني شكون اللي كيشوش، الناس عارفني املشوشني، 
الناس عارفني اللي ما بغاوش املعقول. إ ن خليوان نتكلمو مع 
املواطنني، كنقول للمواطنني أن فعال الصراع مع الشركات ماشي 

ضة املعار املعارضة اللي كتقودها، الصراع من أجل الوطن ماشي 
اللي كتقوم هبا. احنا خصنا انقشو مع الشركات ونكونو 
استثمارات يف البالد وهنزو إشارة قوية للمغرب، دايل البالد، أان  
كندافع على بالدي، مّلي تنقول لك دخلت يف صراع مع 
الشركات.. وآخر مارس ألن ما اتفقناش مع الشركات.. واش 

و مّلي   عارفينكم.. وسكتعارفني على ها  التشويش راه املواطنني
 ...كتكونو كتكلمو غوتنا؟

 :السيد رةيس اجللسة

وا اإلخوان.. السيد النائب احملرتم.. السادة النواب       
كل واحد فيكم تدخل ومت اإلنصات إليه، فاملرجو  احملرتمون

 .اإلنصات للسيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير

دى رةيس احلكومة الوزير املنتدب ل السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

احنا كنتحملو مسؤولياتنا مع املواطنني، واحلكومة متحملة       
مسؤوليتها وكتشرح، اللي ما بغاش يفهم ماشي شغلي. احنا 
صادقني مع املواطنني، احلوار مع الشركات كان صعب جدا، 
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لو كان صعب جدا، ابش نوص les complices احلوار مع
إلتفاق اتفاق مرضي، ألن كندافعو على البالد ماشي تندافع على 
احلكومة، جني ندير التسقيف بني عشية وضحاها، وصورة البالد، 
صورة البالد أوىل من احلكومة، اآلن مّلي خرجنا كاين إتفاق بني 
الشركات، هذا راه ها  البالد هذا الرقي هذا، هذا احلوار حبال 

اه ماشي احلوار مثال غري الزايدة كانت كبري احلوار اإلجتماعي، ر 
وال صغرية. راه كتعطي صورة عن البالد أن كاين السلم 
اإلجتماعي. إ ن احنا مسؤولني على البالد ماشي مسؤول فقط 
غري نعجب الناس، ال أان ها  احلوار مهم جدا. أما نكذبوعلى 

 .املغاربة، كون كنكذبو وهللا ما يصوتو علينا

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد الوزير، وكنشكروكم على حسن املسامهة يف       
هذه اجللسة ومنر إىل القطاع املوايل : قطاع السياحة والنقل اجلوي 
والصناعة التقليدية والنشاط االجتماعي. سؤال عن تعزيز أدوار 
اجملالس اجلهوية للسياحة، للسيدات السادة النواب احملرتمني عن 

 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم فريق العدالة

 سيدي حسن البحراوي: دالناةب السي

نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن حصيلة اجملالس اجلهوية       
للسياحة، والتدابري اليت تعتزمون اختا ها لدعم هذه اجملالس 

 .ومتكينها من الوسائل الالزمة لتقوم أبدوارها كاملة، والسالم

 

 :رةيس اجللسةالسيد 

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين      

 

 

وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرةيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد النائب احملرتم، شكرا على وضع هذا السؤال املتعلق       
الس احمللية للسياحة. كنقول جمالس حملية ألن عندان اجملالس ابجمل

اجلهوية دايل السياحة، وعندان كذلك اجملالس اإلقليمية دايل 
السياحة، اللي كتلعب واحد الدور كبري يف ترويج الوجهات 
السياحية، اللي مها كينشطو فيها، من األهداف دايهلم كذلك، 

ؤسسات، دايل املنطقة. ها  املهو تنويع وحتسني املنتوج السياحي 
اللي هي مؤسسات على مستوى مجعيات حملية، فيها املهنيني، 
وفيها كذلك املنتخبني دايل املنطقة. وها  اجملالس كيشتغلو 
بشراكة مع املكتب الوطين دايل السياحة، اللي هو كيوقع 
اتفاقيات دايل الشراكة مع كل جملس جملس من أجل ترويج 

سياحية واملنتوج السياحي دايل هاديك الوجهة. هاديك الوجهة ال
عندان بعض النما ج الناجحة دايل اجملالس اجلهوية أو اجملالس 
اإلقليمية، عندان منا ج متعددة يف مجيع األقاليم واجلهات دايل 
اململكة، واحنا بصدد العمل مع املكتب الوطين للسياحة، إلرساء 

وية، ابش ع اجملالس اجلهبعض املعايري اللي تكون مشرتكة مع مجي
 .ميكن لنا حنسنو األداء دايل ها  اجملالس اجلهوية

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، أعطي الكلمة للسيد النائب احملرتم       
 .ةللتعقيب. تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق العدالة والتنمي
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 :يالناةب السيد حممد احلراث

زير، كما قلتم ميكن هلاته اجملالس أن تلعب أدوارا  السيد الو       
 مكناس مثال مل تالئم-كبرية، إال أن بعض اجملالس جهة فاس

قوانينها الداخلية مع التقسيم اجلديد للجهة، بل مت حماولة إعادة 
-جتديد هياكلها ابحلفاظ على نفو  جماهلا الرتايب القدمي فاس

، كما 9300ض مع دستور بوملان، الذي مل يعد له وجود يف تناق
متت خمالفة القانون األساسي بعدم احرتام متثيلية كل الفاعلني كما 
 كرمت، وكذا اجلمعيات املهنية اجلهوية واألقاليم يف تركيبة املكتب 
الذي قدم للسلطات يف تناقض اتم مع فلسفة خطاب صاحب 

. وهذا يستدعي من 9303اجلاللة، مبناسبة تقدمي العقد اإلطار 
ارتكم وكل املؤسسات الداعمة هلاته اجملالس أن تسعى لتصحيح وز 

الوضع يف احرتام اتم للدميقراطية، ابلسهر أوال على إعادة الشرعية 
مكناس وكل اجملالس املشاهبة هلاته الوضعية، -جمللس جهة فاس

واشرتاط تقدمي الدعم املايل العمومي ابحرتام متثيلية كل املؤسسات 
لكل  وتسوق برامج تشمل احلدود الرتابية للجهةابجملالس، وبتقدمي 

وملان ب-أقاليمها. نثري انتباهكم السيد الوزير أن جملس فاس
للسياحة ميثل اجلهة يف احملافل الدولية ابسم اجمللس اجلهوي 
للسياحة فاس فقط، وكذلك ببوابته اإللكرتونية يسوق السم جهة 

تربة املبذولة ملعفاس فقط، مما يشوش بشكل كبري على اجملهودات ا
 .مكناس يف تسويق تراهبا وطنيا ودوليا-من طرف جهة فاس

 :السيد رةيس اجللسة

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

 :الضور سعيدالناةب السيد 

 شكرا السيد الرةيس،

يف ظل األوضاع املقلقة اليت يعرفها القطاع السياحي يف       
ماسة، أصبحت اجملالس -بعض املناطق خصوصا جهة سوس

اجلهوية للسياحة شريك أساسي، وفضاء ابمتياز للتشاور 
والتنسيق، وقوة اقرتاحية أتخذ بعني اإلعتبار خصوصيات كل 

نصات جهة. هلذا نعترب يف األصالة واملعاصرة، ضرورة الدعم واإل
 .، شكرا,7هلذه اجلمعيات اليت هي تنظمها القانون، القانون 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير عندكم أقل       
 .من دقيقة

وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 ت اللي كتعرف عدم التالؤم ما بنيفعال كاين بعض اجلها      
القدمي.  ت القادمة دايل التقسيم اإلدارياملعطيات اجلهوية واملعطيا

واحنا كنشتغلو مع املكتب الوطين دايل السياحة من أجل جتاوز 
ها  اإلشكاليات، ونقطة مسجلة عندان يف جدول األعمال دايل 
  جملس اإلدارة دايل املكتب الوطين للسياحة ضمنها ها

 ...مالءمة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. منر للسؤال املوايل عن       
أتهيل القطاع السياحي ابجلهة الشرقية للسيدات والسادة النواب 

 .ماحملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرت 

 :الناةب السيد حممد إبراهيمي

 احملرتم، السيد الوزير

نسائلكم حول التدابري املتخذة لتأهيل القطاع السياحي       
ابجلهة الشرقية، ويف هذا اإلطار أين وصلت تنمية املناطق اخللفية 

 للمحطة الشاطئية السعيدية؟
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 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا      

 اعةوزير السياحة والنقل اجلوي والصن السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الناةب احملرتم،

فعال املنطقة الشرقية كباقي املناطق كتعرف واحد الديناميكية       
فها  اجملال دايل السياحة، اللي هي بدات منذ سنوات. يف 
احلقيقة املنطقة الشرقية كتحضى بواحد املشاريع ضخمة، من 

ف ينة هي مشروع دايل السعيدية اللي عر املشاريع الكربى اللي كا
واحد التطور كبري فها  السنوات األخرية، حيث أن كان من 
احملطات األساسية يف "املخطط األزرق". اآلن احملطة دايل 

دايل  6وال  7سرير، واحد  5333السعيدية وصلت تقريبا 
الوحدات الفندقية اللي هي مبعايري عاملية تشتغل، كاين  

ذلك بعض التجهيزات الرتفيهية اللي مت اإلجناز كاين ك كذلك
دايهلا حبال واحد اإلجناز دايل واحد املرفق مائي للرتفيه اللي مت 
اإلجناز دايلو واللي غادي يكون شغال فها  الصيف املقبل. كاين 
مشاريع أخرى اللي مت اإلتفاق عليها مع اجلهة دايل الشرق، 

اجلهة ومع اجمللس  توقعت واحد العدد دايل اإلتفاقيات مع
اإلقليمي مثال للنهوض بواحد مشروع سياحي على طول ما بني 
وجدة وبوعرفة، توقعت أخريا واحد اإلتفاقية إلحياء اخلط 
السككي القدمي اللي كان ابش يلعب كذلك واحد الدور على 

 .املستوى السياحي

 :السيد رةيس اجللسة

 .لتعقيبب احملرتم لشكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائ      

 

 

 :الناةب السيد حممد إبراهيمي

ا السيد الوزير، احملطة تعاين من املومسية، يف احلقيقة غري، نظر       
لغياب التنمية موازية للمناطق اخللفية اليت حتتاج إىل رؤية واضحة 
وإسرتاتيجية للنهوض ابلسياحة اجلبلية والقروية ومرافقة هذا 

حيث أن كل أقاليم اجلهة الشرقية تزخر  املشروع اإلسرتاتيجي،
مبناطق سياحية ابمتياز : اجلبل، الواحات، البحر، زايدة على املآثر 
القدمية والرتاث الالمادي خصوصا إقليم بركان إقليم سياحي 
ابمتياز، حيتاج إىل مرافقة إدارية يومية دائمة السيد الوزير، من 

م معروف ن، حلد اآلن إقليمندوبية السياحة يكون مقرها إبقليم بركا
ابلسياحة ولكن حىت املقر اتع السياحة مكاينش، املندوب 
اإلقليمي مكاينش يف اإلقليم. هلذا أطلب من الوزارة الوصية أن 
ختلق يف القريب العاجل مندوبية إقليمية للسياحة يف بركان، هذا 
سوف يعطي إضافة جديدة ودفعة قوية لإلقليم واجلهة الشرقية، 

 .شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

منر إىل السؤال املوايل عن  من تعقيب إضايف؟شكرا، هل       
إبراز املؤهالت السياحية اليت تزخر هبا الواحات للسيدات والسادة 

وا النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل
 .السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممد بلحسان

 السيد الرةيس،شكرا 

السيد الوزير، ما هي األسباب الكامنة وراء ضعف الرتويج       
للمنتوج السياحي للواحات؟ وكذلك التدابري املتخذة إلعادة 
 اإلعتبار هلذه الدعامة السياحية اليت أصبحت تلقى إقباال كبريا يف

 .األسواق السياحية العاملية، وشكرا
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 :السيد رةيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا شكرا،      

وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الناةب احملرتم،

فعال يف املغرب، احلمد هلل، عندان السياحة متنوعة: السياحة       
للي ا الشاطئية طبعا، السياحة اجلبلية وسياحة الواحات كذلك

خصنا نعطيوها املكانة اللي كتستحق، نظرا للعمق التارخيي دايهلا 
والعمق احلضاري دايهلا. ها  الواحات وها  الفضاءات الطبيعية 
املتوفرة يف بالدان، من واحات ومن فضاءات طبيعية متوفرة 

لت اللي  اتفيال-اتفياللت، جهة درعة-ابخلصوص يف جهة درعة
ات املطارية؛ املطار دايل ورزازات دايل احملط 0كتمتع بوجود 

واملطار دايل الرشيدية وكذلك املطار دايل زاكورة، واحلكومة  
كتشتغل لتقوية الولوج هلا  الفضاءات الطبيعية وها  املناطق دايل 
الرشيدية ورزازات وزاكورة. وجمهود كبري اللي ّدار فها  السنوات 

متناول  يف األخرية لفتح خطوط جوية جديدة أبسعار تنافسية
املواطنني لتشجيع السياحة فها  اإلجتاهات وفها  الوجهات 

 .السياحية

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضلوا      

 :الناةب السيد حممد بلحسان

شكرا السيد الوزير، احنا يف احلقيقة ما كنكروش اجملهودات       
الوزارة فيما خيص القطاع دايل السياحة هبا  الشي اللي قامت هبا 

دايل املطارات ودايل إصالح الطرق. لكن السيد الوزير، هناك 
بيئي تقصري كبري يف الرتويج هلا  املنتوج السياحي املتميز ببعده ال

واحلضاري والثقايف واملعماري والطبيعي واإليكولوجي. احلكومة 

ا الت السياحية اليت تزخر هبمسؤولة عن عدم استغالل هذه املؤه
الواحة حىت تكون رافعة أساسية للتنمية البشرية احمللية املستدامة، 
احلكومة مطالبة بوضع برانمج حمدد جلعل هذه املؤهالت السياحية 
اليت تتميز هبا الواحات مصدرا أساسيا للرفع من املستوى املعيشي 

 .للساكنة املعنية

ي بغينا ابش ما يبقاش هداك اخلط السيد الوزير، احنا الل      
نا الدار البيضاء، بغي-مكناس، أكادير-دايل الثالثي مثال فاس

خاصهم يبداو يبيعو  les agences حىت ها وك املناطق
التسويق يسوقو ها وك املناطق نتاع الواحات، ألن الواحات كما 
عرفتو كما جاء يف كلمة دايلكم هي مؤهالت طبيعية والسياح 

يو راه كيبغيو يشوفو عياو من العمارات وعياو من ها  اللي كيج
الشي دايل هذا.. هلذا هللا جيازيكم خبري، بغيناكم ابش أتكدو 

ابش يبداو يبيعو هذيك املناطق دايل  les agences على
 ...اتفياللت، وفيما خيص طاطا وفكيك-درعة

 :السيد رةيس اجللسة

ألصالة ضايف فريق اشكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب إ      
 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عدي بوعرفة

السيد الوزير، الواحات راه من بوعرفة حىت لطاطا، هناك       
واحات دايل "غريس" واد "غريس" أيكل أحشاءها، وابلتايل أنه 
مرارا خص احلكومة حتمل املسؤولية للحماية دايل الواحة اجلميلة 

للي رمبا كان هناك املدار السياحي دايل "أمالكو" إىل حدود ا
 .اليوم مغيب يف الربانمج دايلكم السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا هل من تعقيب إضايف آخر؟، تفضل السيد الوزير      
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وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

يف احلقيقة السيد النائب احملرتم، ها  الفضاءات الطبيعية       
اللي احلمد هلل، عندان موجودة يف بالدان خصنا نعرفو ابلقيمة 
دايهلا، ونعطيوها األمهية اللي كيخص، ألن ترويج ها  الفضاءات 
الطبيعية ابلعمق التارخيي دايهلا، ابلعمق احلضاري دايهلا داكشي 

 ... الريصاين ويف أرفود ويف بوعرفة وفكيكاللي كاين عندان يف

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت السيد الوزير. السؤال       
املوايل عن وضعية القطاع السياحي ابألقاليم اجلنوبية للسيدات 

 .والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري

 :الناةبة السيدة سورية اهل محاد

 شكرا السيد الرةيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن وضعية القطاع السياحي ابألقاليم       
 .اجلنوبية، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا      

وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرةيس،

 سيدة الناةبة احملرتمة،ال

فعال حتظى األقاليم اجلنوبية دايلنا مبؤهالت سياحية مؤكدة،       
وبدون شك أن ها  الربامج التنموية اللي كتعرفها اليوم األقاليم 

الساقية -اجلنوبية دايلنا بثالثة دايل : جهة واد نون، جهة العيون

ة القفز  احلمراء، جهة الداخلة وادي الذهب اللي كتعرف واحد
 تنموية كبرية بفضل العناية دايل سيدان هللا ينصرو، اللي طلق أكرب
برامج تنموية يف ها يك األقاليم اجلنوبية، املبلغ اإلمجايل دايل ها  

مليار دايل الدرهم، وبدون شك أهنا  55الربامج تنموية الكبرية 
غادي ترجع ابلفائدة على الساكنة دايل ها  املنطقة يف قطاعات 

عددة وابخلصوص يف القطاعات دايل السياحة. بعض األقاليم مت
بدات كتعرف واحد االنتعاشة كبرية بفضل ها  الربامج التنموية 

 ...اللي كّدار

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تفضلي السيدة النائبة       
 .احملرتمة

 :الناةبة السيدة سورية اهل محاد

 لوزير،شكرا السيد ا

حنن يف فريق التجمع الدستوري نثمن ما جاء يف جوابكم       
من معطيات ومؤشرات، إال أننا نشدد عليكم املزيد من تفعيل 
الشراكات مع اجلماعات الرتابية من أجل تنشيط احلركة السياحية، 
والرفع من هتيئة املواقع السياحية كموقع "كسمار" بطرفاية، شاطئ 

ة العيون، "الشاطئ األبيض" بكلميم، مصب "فم الوادي" مبدين
واد درعة بطانطان وابإلضافة إىل النقط السياحية اليت تزخر هبا 

 .جهة وادي الذهب

كما نلفت نظركم إىل ضرورة االستثمار السياحي انسجاما       
مع أهداف املخطط التنموي والذي رصدت له مبالغ مهمة 

ة نؤكد على ضرور خصوصا على مستوى النقل السياحي، وهنا 
فتح خطوط حبرية للنقل ما بني األقاليم اجلنوبية وجزر الكناري 
طرفاية كمثال اعتبارا ملوقعها املتقارب. وأخريا ال جيب أن ننسى 
أن نذكركم بضرورة العناية أكثر مبواردكم البشرية السياحية خصوصا 
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جبهة العيون والذين يلعبون دورا كبريا يف النهوض ابلقطاع 
 .احي ابملنطقة، وشكراالسي

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ السيدة النائبة احملرتمة عن       
 .فريق العدالة والتنمية تفضلوا

 :الناةبة السيدة أمينة فوزي زيزي

 السيد الرةيس،

يف الناتج  %606السيد الوزير، ساهم قطاع السياحة يف       
ساهم كذلك يف وصل حجم  ، كما9305الداخلي اخلام يف 
مليون  00مليار دايل الدرهم الستقطاب  53اإليرادات كذلك 

سائح. لألسف الشديد ها  األرقام كلها مهمة جدا ولكن جهة 
ماسة يصلها فقط الفتات السيما مدينة أكادير، فبعد أن  -سوس

كانت الوجهة رقم واحد يف السياحة يف املغرب يف التسعينات 
ل الرتتيب يف املغرب. لذلك نطالبكم السيد اآلن وصلت إىل  ي

الوزير، إبعطاء يعين دفعة قوية للسياحة مبدينة أكادير ألن مهنيي 
 .القطاع يعانون بصمت، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟،       
 .السيد النائب احملرتم عن فريق التجمع الدستوري

 :ناةب السيد عدي خزوال

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيد الوزير،

إقليم تنغري السيد الوزير، تتعرف واحد العدد دايل املشاكل       
سيد نظرا للبعد اجلغرايف ونظرا لضعف البنية التحتية تنطلبو منكم ال

الوزير، ابش ديرو زايرة امليدان ابش تشوفو واحد العدد دايل 
 .عندهم مشاكل فها  القطاع، وشكرا املستثمرين اللي

 :السيد رةيس اجللسة

 احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟شكرا السيد النائب       
 .السيد الوزير، الرد على التعقيبات تفضلوا مشكورين

وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

حلقيقة ها  الوجهات السياحية اللي عرفت واحد شكرا، يف ا      
اخنفاض فها  السنوات األخرية وابخلصوص الوجهة دايل أكادير، 
ألن املرافق الفندقية ما جتدداتش، ألن كذلك اهليكلة دايل املدينة 
بقات كما كانت سنة السبعينات، فتم تراجع كبري ابلنسبة 

مع  حنا كنشتغلو اآلنللجا بية دايل ها  املنطقة دايل أكادير، وا
السلطات احمللية مع اجملالس املنتخبة إلعادة اهليكلة دايل املناطق 
السياحية دايل ها يك املنطقة ابش نرجعو النفس هلا يك املنطقة 
وكنشتغلو كذلك على فتح خطوط جوية مباشرة مع أكادير 

 ...إلحياء

 :السيد رةيس اجللسة

ة وايل عن حصيلة عمل الشركشكرا السيد الوزير، السؤال امل      
املغربية للهندسة السياحية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد خاليد تيكوكني

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير احملرتم، بعد مضي عشر سنوات من أتسيسها،       
ن املالحظات حول جناعة االشتغال الشركة املغربية سجلنا مجلة م

للهندسة السياحية. لذلك نسائلكم أوال عن حصيلة اشتغال هذه 
 .الشركة، وحول برانجمكم لتطوير أدائها، شكرا
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 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين      

 ةوزير السياحة والنقل اجلوي والصناع السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

فعال الشركة املغربية للهندسة السياحية شركة قائمة منذ       
سنة، وهي عبارة عن خلط وال مجع ما  00، أكثر من 9335

بني مؤسسات كانت قائمة من قبل اللي كانت الشركة دايل تنمية 
منطقة أكادير، والشركة دايل تنمية دايل منطقة طنجة، ضفنا 

يها قسم االستثمارات ابلقطاع دايل الوزارة. وميكن ها  الشركة عل
ي يف مشاريع اللي ه محلناها أكثر من طاقتها، واعتمدان عليها

خارج وفائق اإلمكانيات دايهلا، واحنا منذ سنتني واحنا كنشتغلو 
ابش نرجعوها للحجم دايهلا وخنليوها تكلف ابملهام اللي ميكن 

دخلت يف برامج جهوية عمالقة،  "la smith" تنجزها، شركة
برامج جهوية، دخلت كذلك يف برامج اللي كتعرفوها حبال 
"مدينيت" و"قرييت"، اللي دارت برامج كبرية مع اجلهات ومع 
األقاليم بدون توفري اإلمكانيات دايل التمويل دايهلا، كانت 
خذات على عاتقها أهنا هي تنجز ها وك املشاريع، يعين احنا 

 يف الرابط، مقرها يف الرابط غادي متشي وتنجز يف شركة عندان
وارزازات، ويف الراشيدية، ويف أزيالل، ويف طنجة، ويف احلسيمة 
وها ي، ها  الشي كله كنخرجو منو اآلن وكنرجعو اإلجناز دايل 
املشاريع يف املؤسسات احمللية، مؤسسات جهوية، اللي ميكن هلا 

 ...تنفذ

 :السيد رةيس اجللسة

 .كرا السيد الوزير، شكرا. السيد النائب احملرتم تفضلواش      

 :عبد اللطيف بروحوالناةب السيد 

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، يف احلقيقة الكالم اللي قلتو مهم، ال ننكر       
اجملهودات احلكومية يف ما يتعلق إبنعاش القطاع السياحي اللي 

دوالر يف رقم املعامالت  دايل املليار ,أو  5هو كيشكل حوايل 
يف الناتج الداخلي اخلام، ولكن ها  املؤسسة ها ي، ها  الشركة 
وكأهنا ولدت ميتة، ألن كاين إشكال كبري. كانت شركة هتيئة 
خليج طنجة، وكانت شركة هتيئة خليج أكادير، ال هي كملت 
 اك املشاريع اللي كانت بداهتم ها  الشركتني، ال هي جابت 

ة، وحىت التقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت مشاريع جديد
اللي كان صدر كان واضح، نتائج اإلستغالل سلبية، تدبري سيئ 
للرصيد العقاري السياحي، غموض يف التعاطي مع نزع امللكية، 

سنوات مل تتمكن من من تطوير نشاط تروجيي  03خالل 
مستثمر  ,07تواصلت مع  9307و 9309حقيقي، بني 

ري ايل الدراسات اإلسرتاتيجية دايهلا مهت فقط التدبفقط. فبالت
 .دايل الشركة، وهذا إشكال حقيقي

اآلن عدم القدرة دايل ها  الشركة ها ي يف املواكبة كيفما       
قلتو السيد الوزير، دايل ها  القطاعات وال اإلسرتاتيجيات 
القطاعية خاصو حل أوال كنشوفو أن فشل اتم يف املقاربة اجلهوية 
دايهلا، اآلن عندان جمالس جهات عندها اختصاص  ايت 
واختصاصات مشرتكة يف ما يتعلق ابلتنمية السياحية، ممكن نطورو 
ها  الشراكات مع اجلهات عرب مؤسسات واضحة؛ الغياب التام 
عن األوراش الكربى، عندان امليناء الرتفيهي دايل طنجة مثال هذا 

ايل ها  ة عليه، فبالتمشروع إسرتاتيجي كبري، ولكن هي غايب
الشركة املغربية للهندسة السياحية وكأهنا غري موجودة فبالتايل 

 ...جيب

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. هل من تعقيب       
إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل عن السياحة الداخلية للسيدات 
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رتاكية، وعة النيابية للتقدم واالشوالسادة النواب احملرتمني عن اجملم
 .تفضل السيد النائب احملرتم مشكور

 :الناةب السيد رشيد محوين

 السيد الوزير،

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير احملرتم، يف قطاع السياحة الدولة دارت جمهود       
واعتمدت على خمططات وبرامج، شنو اهلدف كان من ها  

ل ني ها  املنتوج السياحي ابملغرب، وجعالربامج؟ اهلدف وهو تثم
السياحة رافعة أساسية من أهم رافعات اإلقتصاد الوطين والتنمية 
احمللية وخصوصا يف املناطق اجلبلية. أشنو هو املشكل السيد 
 .الوزير، ابش ما توصلتوش لألهداف اللي كانت مرسومة؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .رينرتم، السيد الوزير تفضلوا مشكو شكرا السيد النائب احمل      

وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد النائب احملرتم، فعال ها  القطاع دايل السياحة كان       
من القطاعات األوىل اللي حظي إبسرتاتيجيات وطنية، كانت 

اللي وضعنا هذاك "املخطط األزرق"،  9333يف سنة  األوىل
ملا حطينا املخطط اللي مسيناه "رؤية  9303وكانت الثانية يف 

". وها  الشي ما نكروهش أن أعطى بعض النتائج 9393
اإلجيابية يف مناطق متعددة، وما نكروش كذلك أن ها  القطاع  

ماعية تكيلعب واحد الدور أساسي يف التنمية اإلقتصادية واإلج
دايل عدة مناطق وعدة أقاليم. ما نكروش كذلك عدد التزايد 
دايل السياح األجانب اللي كيجيو لبالدان، للمؤهالت اللي كاينة 

عندان، للمناخ اللي احنا كنعيشو فيه، وكذلك لإلستقرار اللي  
كينعم به بالدان. ما نكروش كذلك أن املغاربة كيلعبو واحد الدور 

عاش دايل ها  القطاع السياحي، حيث أن أساسي يف ها  اإلن
من ليايل املبيت كلها كتجي من طرف املغاربة اللي تعودو  03%

أهنم ايخذو العطلة دايهلم، اللي تعودو أهنم ايخذو اإلجازة دايهلم، 
اللي تعودو أهنم يديرو وميارسو السياحة. هذا إعتزاز ابلنسبة لنا، 

 .تمعنا كيتطوروهذا دليل على أن بالدان كتطور وأن جم

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير. تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :الناةب السيد رشيد محوين

شكرا السيد الوزيرعلى اإلجابة، وما كنكروش اجملهودات       
اللي قمتم هبا، لكن ابخلصوص يف السياحة اجلبلية ظلت حبيسة 

 ن يف املخطط دايلكم كانت داخلة حىتالتهميش السيد الوزير. أل
السياحة اجلبلية، وكاين مناطق اللي عندها مؤهالت طبيعية، 
خصنا نستغلوها، مثل إقليم بوملان فيها مجاعة "سكورة" ومجاعة 
"إميوزار مرموشة" ومجاعة "كيكو"، مؤهالت طبيعية وشالالت 
طبيعية. كيف يعقل أن نتحدث عن السياحية وحىت الصرف 

مرت، ما ميكنش ها ي ماشي  9مكاينش، الطريق فيها  الصحي
املسؤولية دايلكم، املسؤولية دايل قطاعات أخرى السيد الوزير.  
كيفاش نتكلمو على السياحة يف مناطق أخرى، وكتلقى بعض 
املدن التارخيية اللي عامرة ابألزابل، كتلقى مدن اترخيية اللي اليوم 

ىت لألسوار التارخيية، حاللي بغا يقضي احلاجة دايلو كيمشي 
املراحيض العمومية مكايناش، ها ي مسؤولية اجلماعات احمللية، 
مسؤولية القطاعات كلها ابش يكون ها  القطاع يشرف، ألن 
أكثر من مليون ونص اليوم كيقضيو العطل دايهلم خارج أرض 
الوطن. خصنا نتساءلو مجيعا عالش وصلنا هلا  الوضعية السيد 

ألن اليوم املسؤولية دايلنا كنواب برملانيني أو  السيد الوزير، 
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كحكومة، كيفاش ها  القطاع يكون رافعة أساسية لإلقتصاد 
 ...الوطين؟ كذلك اليوم ابلنسبة للسياحة اجلبلية

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم. هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا       
 .تعادليةاالستقاليل للوحدة والالسيدة النائبة احملرتمة عن الفريق 

 :الناةبة السيدة زينب قيوح

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، يف احلقيقة بغينا نشيدو لكم ابجملهود اللي        
كتقوم به الوزارة. ولكن غنعطيكم غري كسبيل املثال السيد الوزير، 

ا نييف السياحة، وط 0أكادير وأما أدراك ما أكادير اللي كانت رقم 
ودوليا. اآلن كتشهد واحد الركود، ابلنسبة لنا كنعتربوها كارثة 
ابلدرجة األوىل، حنا بغينا غري حنافظو على الرصيد اللي كان عندان 
ابلنسبة ملدينة أكادير ابخلصوص، إقليم اترودانت انهيك عن 
املناطق اجلبلية وأنتما ولد املنطقة وعارف املؤهالت اللي عندان. 

شي ضد أن يكونوا استثمارات جديدة، ولكن ولكن احنا ما
 ماشي على حساب السياحة الداخلية دايل مدينة أكادير، اتبعنا

"Taghazout bay"  ،اللي والت كل األنظار متجهة هلا
عندها ما عندها بال ما ندخلو يف التفاصيل، ولكن ماشي عاود 
على حساب مدينة أكادير، اللي ولينا كنشهدو الفنادق كتسد، 

ينا كنشهدو املوظفني واألطر دايل السياحة كيتطردو، وقفات ول
احتجاجية. أكادير حتتضر، فاهلل جيازيكم ابخلري نتعاونو عليها 

 .ماسة-مجيع، السياحة ككل ولكن أان كنخص ابلذكر سوس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة. هل من تعقيب إضايف آخر؟       
 .نائب احملرتم عن فريق العدالة والتنميةتفضلوا السيد ال

 

 :الناةب السيد إدريس الصقلي عدوي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

هو السيد الوزير، ها  السؤال دايل السياحة الداخلية دائما       
يعود، وهذا طبيعي. إن هللا حيب العبد امللحاح، ألنه مرتبط بواحد 

دود متوسط، عندها األسر مغربية، أسر عندها واحد الدخل حم
، عندها حق يف السفر، 7، 4واحد العدد معني دايل الوليدات 

عندها حق يف اإلستجمام. لكن مّلي كتسول بعض األسر 
األوروبية كتصيب داك الثمن ابش جات أقل بكثري. اليوم خصكم 

راها مزاينة عرض مالئم  %03توفرو واحد العرض مالئم، وها  
ر، ئية، وكيناسب طبيعة وكرامة هذه األساللي كيناسب القدرة الشرا

 .وراكم جتتهدون يف هذا اجملال، لكن اجتهدو أكثر

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد النائب       
 .احملرتم عن فريق التجمع الدستوري

 :الناةب السيد مصطفى ابيتاس

 شكرا السيد الرةيس،

ما ميكنش نتكلمو على السياحة الداخلية السيد الوزير،       
ابلوضعية اللي فيها املدن الكربى، اليوم كاين إمجاع على أن املدن 
الكربى املغربية اليوم وضعيتها كارثية التنموية، وكنظن أبن السادة 
النواب كلهم تكلموا على ها  النقطة ها ي. وضعية املدن اليوم 

، أان كنظن د الواحدة ال تصفقالكربى كارثية، فبالتايل بوحدكم الي
أبنه الكرة اآلن مرمية يف اجلماعات احمللية خصها تبذل جمهود 

 .أكرب، خاصة املدن الكربى شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟. تفضلوا السيد الوزير،       
 .السيد الوزير
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 ةوزير السياحة والنقل اجلوي والصناع السيد حممد ساجد،
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرةيس،

 يف احلقيقة ها  األسئلة ما كتكفيش لدقيقة وال دقيقتني للرد      
عليها، مواضيع مهمة وأان مستعد أننا انقشوها يف إطار اللجنة 
املختصة ونعطيو مجيع األجوبة اللي من حقكم أنكم توضعوها. 

رو اخلية أساسية، واحنا كيخصنا نوفالسياحة الوطنية والسياحة الد
للمواطنني اإليواء املالئم والفنادق املالئمة واخلدمات املالئمة، 
احنا كيحتجو بعض الناس ألن كيقول لك املغاربة كيمشيو 

مغريب. طيب مزاين، ميكن كيلقاو ظروف  733.333إلسبانيا 
 يفمالئمة، واحنا كنعتزو ألن املغاربة واّلو كيخرجو، املغاربة 

اإلمكانية دايهلم أهنم ميشيو يكتشفوا حمالت أخرى، يكتشفوا 
ثقافات أخرى، واملغاربة دائما كانوا منفتحني، فكيما كيمشيوا 
املغاربة لبالد أخرى، كيما كنجيبو احنا السواح لعندان، وكيجربو 
عندان أمثان اللي ما يوجدوهاش يف بالدهم. فها ي هي أساس 

ا  اينة يف العامل كلو، واحنا كنعتزو هباللعبة اإلقتصادية اللي ك
 .التطور اللي كتعرفو بالدان فها  امليدان

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املسامهة يف هذه       
اجللسة. السادة الوزراء، السادة النواب احملرتمني، نرفع اجللسة عشر 

 .دقائق ألداء صالة العصر شكرا

 :س اجللسةالسيد رةي

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نستأنف اجللسة بسؤال عن عالقة اإلدارة ابملواطن للسيدات    
والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، وهذا يف 

إطار األسئلة املطروحة للوزير املكلف إبصالح اإلدارة والوظيفة 
 .ضل السيد النائب احملرتمالعمومية، تف

 :الناةب السيد كرمي شاوي

 شكرا السيد الرةيس،

سؤالنا السيد الوزير، عندما نتحدث عن العالقات دايل       
املواطن ابإلدارة، فبالضرورة كنتكلمو بطريقة أو أبخرى على 
التأهيل دايل اإلدارة، وحتسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني  

جاللة امللك، يف خطاب دايل اإلفتتاح ويف كما دعى إىل  لك 
عدة حمطات ومناسبات وخطاابت سابقة. إ ن ما هي اإلجراءات 
اللي اختذمت من أجل تفعيل ها  األمور وتطبيقها على أرض الواقع؟ 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

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

الوزير املنتدب لدى رةيس  يد حممد بن عبد القادر،الس
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على تفضلكم هبذا السؤال، فعال       
أؤكد من خالل اجلواب على أن عالقة اإلدارة املغربية ابملواطن مل 

يرام، بل ميكن أن أجزم أبن أزمة اإلدارة تكن دائما على ما 
العمومية يعين أكرب التجليات دايهلا تتجسد يف عالقة اإلدارة 
ابملواطن. مّلي تنتكلمو على التعقيدات املسطرية، على البطء، 
على ظروف استقبال املواطنني يف املكاتب األمامية، على الكثري 

طن. عالقة مع املوا من املظاهر واملمارسات اإلدارية فهي كلها يف
ها  احلكومة مل تطرح فقط التدابري أو اإلجراءات لتحسني عالقة 
اإلدارة ابملواطن، بل ولتمهيد املصاحلة ما بني اإلدارة واملواطن إن 
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صح التعبري، بل إهنا جعلت املواطن هو املقياس وهو املعيار لكل 
ومة ظإجراء تتخذه إلصالح اإلدارة، مبا فيها إصالح ومراجعة من

الوظيفة العمومية، ابش الوظيفة العمومية تكون عندها النجاعة 
اإلدارية اللي تنعكس على املواطن، غنحاربو الفساد ونعززو القيام 
 ابلنزاهة يف املرفق العام مبا يؤثر على املواطن. كاين الربانمج الوطين
لتحسني االستقبال مبا يؤثر على املواطن، البوابة الوطنية 

 .قناة للتواصل والتفاعل بني اإلدارة واملواطن، شكرا للشكاايت

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، تفضلوا السيد النائب       
 .احملرتم للتعقيب

 :الناةب السيد كرمي شاوي

 السيد الرةيس،

السيد الوزير، ابلفعل غنتافق معكم ابلفعل كاين واحد       
ما ميكنش لنا نكروها نقدرو نقولوا كاع أبن اجملهودات ملموسة، 

حىت اإلدارات دايل األمس ليست هي إداراة اليوم، لكن رغم 
 لك وكما  كرمت مسألة البريوقراطية، تعقد املساطر، كثرة الواثئق، 
الضغط دايل املساطر. فكنالحظو أبن ها  املبادئ ال زالت 

يوم، العمومية التشكل واحد املكون أساسي دايل اإلدارة املغربية 
وأنه رغم ها  اجملهودات اللي  كرت املبذولة كما  ركت دائما مل 
نستطع أن نقوم بذلك التحول يعين الكامل أو التغيري اجلذري 
املنشود حنو واحد اجملموعة دايل أمناط التدبري اإلداري، وكذلك 
ما زلنا بعيدين على تفعيل وتنزيل واحد اجملموعة من املبادئ 

ة ابإلدارة العمومية أو املرفق العمومي املتمثلة يف : اإلدارة املرتبط
دايل التنمية، إدارة القرب، اإلدارة يف خدمة املواطن. إ ن ها  
املسألة ها ي ابقي ما استطعناش أننا حنققوها ونزلوها ونفعلوها 
على أرض الواقع. أكثر من هذا حىت واحد جمموعة دايل املفاهيم، 

ل األمور، اللي ال زالت يطاهلا نوع من الغموض واحد اجملموعة داي

وعدم الوضوح، وهذه فرصة أنكم تعطيوان وجهة النظر دايلكم 
 ...ابخلصوص دايهلا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت هل من تعقيب       
إضايف؟. منر إىل السؤال املوايل عن اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة 

لفساد للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل ا
 .للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :الناةب السيد عمر عباسي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، رغم اعتماد بالدان اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة       
 املؤشرات اجلدية اليت تدفع يفالفساد، إال أن هناك العديد من 

اجتاه تساؤل مشروع؛ هل هناك فعال إرادة سياسية حقيقية 
ملكافحة الفساد يف بالدان؟ علما أن هناك عالقة عضوية وجدلية 
ما بني مكافحة الفساد والدميقراطية، هناك عالقة جدلية ما بني 
 مكافحة الفساد والتنمية. اليوم نسائلكم جمددا، السيد الوزير،
حول اإلرادة السياسية، سؤال اإلرادة السياسية يف مكافحة 

 .الفساد؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رةيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 شكرا السيد الرةيس،

ائب احملرتم، كان بودي أن أجيبكم من خالل شكرا السيد الن
 بعض التدابري اللي كتنهجها احلكومة فيما يتعلق ابلوقاية وحماربة
الفساد يف املرفق العام، لكن مبا أنه كما يبدو يل سؤالكم كان واش  
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كاين إرادة سياسية يف الفساد، الفساد العام، الفساد اإلداري، 
، فهذا شأن خيص ال هاد الفساد االنتخايب، الفساد السياسي

الوزارة، وال خيص احلكومة وحدها، خيص اجملتمع املدين والسياسي 
والنقايب وكافة السلطات وأعتقد أن اإلرادة كاينة ألن االسرتاتيجية 
الوطنية حملاربة الفساد ساهم يف إعدادها السلطات احلكومية 

خالل  نوالقطاع اخلاص واجملتمع املدين وهو عضو اجملتمع املدين م
ترانسبارنسي والشبكة الوطنية حلماية املال العام عضو يف اللجنة 
الوطنية حملاربة الفساد واآلن من اللي تفضل جاللة امللك، بتعيني 
رئيس جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد، كاين واحد 
النفس جديد. احنا اآلن األسبوع اللي فات دران اجتماع دايل 

ارة السرتاتيجية حملاربة الفساد حبضور الكتاب العامون د الوز جتويد ا
واملديرين، واحنا غاديني يف هاد االجتاه فيما يتعلق ابلفساد يف 
املرفق العام، لكن الفساد العام أو ختليق احلياة العامة فهو خيرج 
على نطاق االختصاص دايل هاد الوزارة وهو فيما خيص اجلوانب 

 .ليك وشكرا مرة أخرى السيد النائب احملرتم السياسية اللي  كرت

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :الناةب السيد عمر عباسي

 7السيد الوزير، كنسألوكم يف حكومة متضامنة نظرا مبدئيا كاين 
 :د املؤشرات قوية كتطرح سؤال اإلرادة السياسية

ريعات الوطنية مع اتفاقيات األمم التلكؤ يف مالءمة التش -1
 املتحدة ملكافحة الفساد؛

عدم تنفيذ التوصيات الصادرة مبناسبة االستعراض الدوري  -2
 الشامل؛

البطؤ الغري املفهوم يف تفعيل مؤسسات دستورية جملس  -3
 املنافسة واهليئة الوطنية للنزاهة؛

كيبة ابقي، جاللة امللك عني الرئيسني ولكن الرتكيبة ابقي، الرت  -4
ال جيب على احلكومة أن تتنصل من مسؤوليتها التارخيية؛ علينا 
أن منعن جيدا النظر يف حميطنا اإلقليمي ويف هنج الدميقراطية سنة 

وشعارات الدميقراطية والتنمية ستبقى بعيدة املنال إ ا مل  9300
تتحمل احلكومة بكل مسؤولية، مسؤوليتها التارخيية يف التصدي، 

ان عندما تطلب منو احلكومة أي مبادرات وطنية كاين خرق الربمل
ولكن مع كامل األسف هناك نوع من االختباء، هناك نوع من 

وما تالها، هناك العديد  9300التنصل، هناك تضييع فرصة سنة 
 ..من الكالم والعديد من األقوال والعديد من الوعود

 :السيد رةيس اجللسة

 هل من تعقيب إضايف؟ تفضليشكرا السيد النائب احملرتم، 
 .السيدة النائبة احملرتمة عن فريق العدالة والتنمية

 :الناةبة السيدة لبىن الكحلي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، رغم اجملهودات املبذولة إال أن الفساد الزال 
من  %5مستشفيا يف املغرب، حبيث نسجل اخلسائر تقدر ب 

حملاربة  السيد الوزير كاينة االسرتاتيجية الناتج الداخلي اخلام، اليوم
الفساد، هي مهمة، لكن ينقصها التنزيل على أرض الواقع، اهليئة 
 املركزية حملاربة الفساد مت التعيني الرئيس دايهلا، نتساءل ملا ا إىل
حدود اليوم مل يتم تنصيب األعضاء دايهلا؟ مث السيد الوزير 

أو ال واحد املنهجية مهمة احلكومة اعتمدت واحد االسرتاتيجية 
يف متابعة أو يف تتبع مؤشر مناخ األعمال، ملا ا ال نعتمد نفس 
االسرتاتيجية يف تتبع مؤشر إدراك الفساد؟ على اعتبار أن هاد 
املؤشر إيال متات واحد االسرتاتيجية ملتابعته سنحقق فيه نتائج 

ادرات بإجيابية، الربملان يتجاوب بشكل سريع وإجيايب مع كافة امل
احلكومية ملكافحة الفساد، ندعوكم السيد الوزير إىل اإلتيان هبذه 

 .املبادرات وسنعمل من جانبنا على التسريع بتنفيذها، وشكرا
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 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير تفضلوا

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رةيس 
 :لف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العموميةاحلكومة املك

هناك بعض املفردات الغري متناسبة مع هذه احلكومة، التأخر 
والكالم وغياب اإلدارة والتجرجري والتماطل ينطبق على والية أو 

ه أو ثالثة، اللي يقداهوم يف هاد احلكومة ميكن ينطالع علي واليتني
مامها حرى سنتني وأهاد الكالم، احلكومة مل تستنفذ ايهلل ابأل

سنتني أخرى ميكن نقولوا راه كاين بطء، وكاين كذا، ولكن ال 
توجد إرادة سياسية وضيعنا الوقت وكاين أتخر أان ال أعتقد، اآلن 
احنا بصدد اإلشتغال على مشروع قانون وغنجيبوه لكم قريبا دايل 

هلا اياهليئة، قبل التشكيلة دايهلا ألن القانون اللي كيدقق يف املهام د
وكيعطيها آليات ابش تشتغل اهليئة الوطنية حملاربة الفساد غادي 
جنيبوه قريب ابش نشتغلوا عليه، وكاين واحد العدد دايل 
اإلجراءات والتدابري أان ماشي من الناس اللي كيهضروا على 
اجملهودات اجلبارة، ولكن املؤشرات العاملية ما هنضرش على 

 ipc ك الرشوة دايلالوطنية، ال املؤشر دايل إدرا
وال املؤشر دايال  transparency international دايل

لتنافسية االقتصادية وال مؤشر حتسني مناخ األعمال، اململكة 
 2حىت  0املغربية رحبت فيها وليس لسواد عيوهنا رحبت من 

داملرتبات دولية وصبحت متقدمة مغربيا وإفريقيا وعلى الصعيد 
املسار، ابلنسبة لإلتفاقية اللي صادق دايل مينا وسنواصل هاد 

دايل حماربة الفساد دايل األمم املتحدة  9335عليها املغرب يف 
فيها توصيات حنن نشتغل مع الفريق األممي فيها توصيات ملزمة 
وفيها توصيات اختيارية وحىت االختيارية احنا كنشتغلوا عليها 

 ..ومشروع القانون اللي كنشتغلوا عليه هو محاية

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، السؤال املوايل عن إرساء سياسة 
مندجمة من أجل حتقيق الالمتركز اإلداري للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب احملرتم 

 .مشكور

 :الناةب السيد مسري عبد املوىل

 ،شكرا السيد الرةيس

السيد الوزير، تنزيال لإلختيارات اإلسرتاتيجية املعرب عنها يف 
 الدستور وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية اليت حتث على ضرورة
دعم مسلسل الالمتركز اإلداري قصد مواكبة دينامية جديدة اليت 
تعرفها اجلهات، نسائلكم السيد الوزير عن الرتتيبات وعن 

ة و ا وزارتكم الوزارة املكلفة إبصالح اإلدار اجملهودات اليت تقوم هب
 .ابلوظيفة العمومية من أجل حتقيق الالمتركز اإلداري؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رةيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد النائب احملرتم، هذا من األوراش الوطنية القليلة، على 
حسب علمي، اللي فيها آجال مضبوطة وكنا حريصني يف امليثاق 
أو يف املرسوم دايل امليثاق الوطين الالمتركز اإلداري أن حندد األجل 

ايلو، يف دحىت ال نرتك كل قطاع وزاري حيدد الوترية د الالمتركز 
كنت عند السيد رئيس احلكومة    09شهر يوليوز واحنا عاد يف 

كنوضعوا احلصيلة فني وصلنا يف اإلجناز، يف يوليوز خاص تكون 
مجيع القطاعات قد عبأت التصميم املديري التوجيهي لالمتركز 
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اإلداري وحدد االختصاصات التقريرية اللي غتنقلها اجلهات 
الثة اللي غتعبأها وغادي جتتمع للمرة الث واملوارد البشرية واملالية

اللجنة الوزارية برائسة السيد رئيس احلكومة للمصادقة على كافة 
سنني كل اإلدارة  0التصاميم املديرية ابش نكونوا يف ظرف 

 .العمومية يف اململكة املغربية ال متمركزة، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 . تفضلوا شكرا لكم، تعقيب السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممود إمري

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، بداية البد أن أشكركم على جوابكم، أيضا نشكر 
احلكومة اليت سرعت جمموعة من األوراش خالل واليتها، من 
ضمنها خمطط إصالح اإلدارة اللي اضمن أربع دعامات أساسية، 

د الوزير همنا اليوم السيمشروع، آلية تنفيذية وغريها، الذي ي 94
هو مشروع، هو إخراج ميثاق الال متركز نعترب أن إخراج هاد امليثاق 
قفزة نوعية ومن اإلصالحات اهلامة، ألن انتظران ما يزيد على عقد 
ونصف، اآلن ها هو خرج هاد املرسوم، ما يهمنا، السيد الوزير،  

لتنزيل، اب كما أشرمت هو ضرورة اإلسراع ابلتنزيل، ضرورة اإلسراع
وحتدثت احلكومة على وضع واحد اخلريطة، هاد اخلريطة احنا 
مطالبني اليوم بتتبع التنفيذ دايهلا، صحيح أشرمت لبعض 
اإلجراءات، لكن السيد الوزير كنذكروا هاد شي ألن املواطن ال 
 ميكنه أن ينتظر أكثر، اإلشارة الثانية السيد الوزير اللي بغيت نشري

ة من احلرص يف إطار التنزيل على إعادة بناء الثق هلا على أنه البد
ي عنصر مهم احملل مع املنتخب، ألن يف التنزيل أعتقد أن املنتخب

وأساسي على مستوى التنزيل، البد أيضا من احلرص على مزيد 
 . من التكامل

 

 :السيد رةيس اجللسة

السيد النائب احملرتم هل من تعقيب إضايف؟ السيد الوزير، منر إىل 
 السؤال املوايل عن الدراسة التقييمية لنتائج اعتماد التوقيت اجلديد،

 .للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة

 :الناةب السيد موالي هشام املهاجري

السيد الوزير، قيل الكثري عن توقيت املغاربة يف ظرف من الظروف 
ج هذا سة تقييمية عن نتائوعرفنا أبن احلكومة التزمت إبعداد درا

ة التغيري، أان كنقول توقيت املغاربة ألنين كنسمع التصرحيات الساع
القانونية إيال كانت ساعة قانونية األخرى نسميوها ساعة مرسومية 

وهلذا بغينا نسولكم السيد الوزير فني وصالت  قانونية؟أو غري 
 .وشكرانتائج الدراسة ما بعد تطبيق الساعة؟ 

 :اجللسةيس السيد رة

 .السيد الوزير تفضلوا مشكورين

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رةيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد النائب احملرتم، كنت أمتىن خصوصا هبا  السؤال 
ابش  ونصف ابلضبط، يكون عندي مزيد من الوقت ماشي دقيقة

ة نعطيك النتائج األولية اليت مل يطّلع عليها بعد حىت أعضاء احلكوم
نعطيها لك فها  اجللسة املوقرة، دايل املؤشرات األولية اللي 
 أكدت الفرضيات اللي اشتغلنا هبا لتحقيق اإلستقرار يف التوقيت

دايل التغريات  4دايل اململكة املغربية وما نبقاوش كنشتغلو على 
ي كتعرف التفاصيل دايهلا جيدا، واللي كانت كتخلق واحد والل

العدد دايل االضطراابت إىل غري  لك، فالدراسة يف املؤشرات 
دايهلا األوىل يعين اللي كتقوم بقياس اآلاثر ماشي دايل التغيري، 

 GMT +1 التغيري انتهينا منو، دايل التوقيت الصيفي يعين
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 ن، على النقل، على الطاقة،اآلاثر دايهلا على الصحة، على األم
على الرتبية الوطنية، على اإلستهالك الداخلي، على االقتصاد،  

 ..كاينة مؤشرات يعين تطمئن

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد الوزير، التعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفضل 
 .السيد النائب

 :الناةب السيد موالي هشام املهاجري

متعّمد ألن هذا موضوع كيهم املغاربة، أمتىن أن ال يكون اخلطر 
واثنيا السيد الوزير نسييت اجلانب النفسي واجلانب اإلجتماعي 
دايل التالميذ دايل العامل القروي، بعدا أهم شيء ودايل التالميذ 
يف العامل احلضري عالقاهتم آبابئهم ها  الشي كلو خصنا نوصلوه 

ليان اللي وعرفيت الغللمغاربة أبنه احلكومة اتخذ قرارات متسرعة 
دارت داخل اجملتمع الزلتم تتذكرون الوقفة أمام الربملان، ما 
نتسناوش السيد الوزير حىت العام جاي ونعاودو نسمعو نفس 
الكالم، كنا نتمناو تكونو استباقيني نكونو فها  الوقت شرحنا 
لوليداتناها شنو استافدا ها آش غادي ختسرو أنتما كوليدات يف 

مع آابئكم، غتحّملو حوايج اللي ما تربيناش عليها احنا عالقاتكم 
ولكن لألسف راه وقت املغاربة هذا عالش كتكلم السيد الوزير، 
رمبا احلكومة يف التزاماهتا كلها إيال جبتو قرارا آخر متسرع كيفاش 
غنقدرو نفسروه للمغاربة؟ أنت التزميت معنا دوزان ساعات يف 

هلا  ينا الدراسة غتجي يف الوقت داياللجنة السيد الوزير وقليت ل
السيد الوزير، يعين ضروري تقنعوان وتقنعو  7كنظن راه شهر 

يستفد  املغاربة أبنه إيال ضحينا بشي حوايج راه البلد على األقل
 .حبوايج آخرين، وشكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رةيس 

هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل عن إجراءات 
حلكومة لسد اخلصاص املتعلق ابملواد البشرية يف اجلهات واملناطق ا

النائية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق احلركي 
 .تفضل السيد النائب احملرتم مشكور

 :الناةب السيد حممد السيمو

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن هذه اإلجراءات يف اخلصاص اللي  
 .يف اجلهات واملناطق النائية ابململكة؟ وشكرا كاين

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رةيس 
 :احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

فعال من    السؤال،شكرا السيد النائب احملرتم على تفضلكم هبا
اإلختالالت الكربى دايل املنظومة دايل الوظيفة العمومية هو 
التوزيع دايل املوارد البشرية، وخصوصا كما تفضليت يف املناطق 
النائية وهذا ما أكده تقرير اجمللس األعلى للحساابت حول 

ابلنسبة للحكومة هي واعية أبنه خص يكون  الوظيفة العمومية
ثل وعقالين ومتوازن بني خمتلف املناطق دايل ضمان توزيع أم

اململكة، النظام األساسي احلايل كيعطي واحد العدد د اآلليات، 
مثل اإلحلاق والوضع رهن اإلشارة والنقل، لكن أهم شيء اللي 
احنا بصدد اإلشتغال عليه اآلن، وبصعوبة ونراهن على الدعم 

ستور، اللي  من الد 074دايل هاد املؤسسة، وهو تفعيل الفصل 
كيقول أبن تدبري املرافق العمومية يقوم على أساس اإلنصاف يف 
تغطية الرتاب الوطين، وهاد األنصاف تيقتضي تدابري جديدة يف 
التوظيف ابش يكونوا األطر واألطر العليا اللي عندهم كفاءة، 
يكونوا يف واحد التغطية الرتابية شاملة، خصوص حنا غاديني اآلن 

 اإلداري اللي تكلمنا عليه، واللي ما كيقتصرش علىيف الالمتركز 
نقل االختصاصات التقريرية، أيضا ميس نقل الكفاءات ونقل 
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املوارد املالية والبشرية أيضا، لكن ملي كنزلو ألرض الواقع، هادوك 
الناس اللي كانوا متحمسني لالمتركز واجلهوية كيوليو متحفظني 

الرابط، -ل الدار البيضاءوحمافظني، وتيوليو يفضلو احملور داي
 .شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :الناةب السيد حممد السيمو

السيد الوزير شكرا على اجلواب، حنا فقط، يف الفريق احلركي، 
نقرتح عليكم اإلستقرار دايل هؤالء املوظفني اجلهويني، االستقرار 

. واحد جيي من طنجة، أو من طنجة ميشي لطاطا، حىت اجلهوي
هو كيسبب يف املشاكل، كذلك التحفيزات اللي يف العامل القروي، 
واللي فأماكن اللي هي شوية..، خصنا دااب نتكلمو على قطاع 
الصحة ما كاينش األطباء، فني كاين املشكل؟ الطبيب ملي  

حال فحالو ف كيخرج برا كيضاعفو لو الثمن، ومع الوزارة راه
شي..، بغينا هاد اإلجراءات تدار بواحد اجلدية، ما نبقاوش غري 
نتكلمو دائما، ولكن يف الواقع ما كاين ات شي حاجة من هاد 
اإلجراءات، وكذلك هاد النمط اجلهوي، بغينا اجلماعات احمللية، 
راه عندان عجز السيد الوزير، ما كاين ال تقنني، ال مهندسني، ال  

ملوراد البشرية اللي كيموت وال اللي كيتقاعد كتبقى كفاءات، وا
بالصتو فارغة، وعاد دااب رمبا كاين شي إجراء اللي غيتقاعد وال 
خيوي البالصة دايلو غادي يتحذف وميشي للفائض، عاد تبقى 
اجلماعة يعين مشلولة من انحية املوارد البشرية. القصر الكببري، 

د  003.333يسي على بول 003من الناحية األمنية، عندان 
سكان، اشنو هذا؟ وعاد كنتكلمو وكنقولو األمن ما كاينش أو  
كاين. إ ن خصنا هاد اجلانب نكونوا صرحاء مع املواطنني ألنه  

، الناس la file كيجي املواطن خيدم األشغال دايلو، كتلقى
موظف، أو ما كاينش أحياان، بقسم  0على  la file شادين

طبيب، واآلالف دايل الناس كتنتظرو. واحد  املستعجالت كاين
إ ن هذا مشكل السيد الوزي، وبغينا احنا كربملانيني وكحكومة 
ننكبو على هاد املوضوع ونشوفو هاد اإلشكاليات، كاين اجلماعة 

 ..موظف 0333اللي كتجرب فيها 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد 
 .لنائب احملرتم عن فريق األصالة واملعاصرةا

 :الناةب السيد سعيد الضور

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، يف هذا اإلطار إن كثريا من اجلماعات الرتابية تعيش 
نقصا حادا يف أطرها اإلدارية، ورغم أن بعض هذه اجلماعات 

ا هنتتوفرعلى مناصب مالية فإهنا ال تستطيع إجراء مبارايت، أل
منعت من  لك، فأتساءل السيد الوزير، ما ا تنوي احلكومة من 

 .هذا اإلجراء؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد 
 .الوزير تفضلوا

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رةيس 
 :فة العموميةاحلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظي

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا على تعقيبات دايلكم، نبغي أنكد، عطفا على ما تفضل 
به السيد النائب احملرتم، أنه مجيع التدابري واإلجراءات املتعلقة 
إبعمال مبدأ دايل إنصاف التغطية الرتابية ابألطر واملوارد البشرية، 

ة العمومية ال يفسيكون معززا بتدابري حتفيزية، كمسؤول عن الوظ
ميكن أن أتصور إطارا أو موظف يف واحد اجلهة ال يتمتع 
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كن الالزمة لذلك، ول ابالستقرار وال إبطار العيش وال ابحلوافز
ن نتفقو على املبدأ ونتناقشو على احلوافز والتدبري دايهلا اللي ميك

تكون فيها اجتهادات وابتكارات، احلكومة ملتزمة بتعزيز املرفق 
ش املرفق العام يؤدي خدمات املواطنني جيدة ومستدامة، العام اب

هذا مبدأ متفقني عليه، التدابري وكيفاش، وش إعادة االنتشار؟ 
 واش نوظفو؟ واش اإلستثمار األمثل للموارد..؟

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير ونشكركم على حسن املسامهة يف هذه اجللسة، 
اون قطاع املكلف ابلشؤون اخلارجية والتعمنر إىل القطاع املوايل، ال

الدويل، سؤال عن العالقة اإلقتصادية إبفريقيا للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب 

 .احملرتم

 :الناةب السيد حممد توفلة

 شكرا السيد الرةيس،

عدد انجحة ل السيدة كاتبة الدولة، قام صاحب اجلاللة جبوالت
من الدول اإلفريقية، كما هلا األثر التأهيل على املستويني 
اإلقتصادي والسياسي، لذا نسائلكم عما تنوون القيام هبا لتوطيد 

 .هلذه التجربة واإلستفادة منها يف نواحي أخرى؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيدة الوزيرة، تفضلوا مشكورين

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

 شكرا السيد الرةيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

املغرب حتت قيادة صاحب اجلاللة، امللك حممد السادس، نصره 
هللا، جعل من الشراكة مع الدول اإلفريقية خيار إسرتاتيجي، هذا 

اللي أوال للعمق اإلفريقي للمغرب، اثنيا أيضا راجع ابألساس 
لإلهتمام الذي يوليه املغرب، يعين، واخنراطو جبدية وبطريقة 
متواصلة يف كل القضااي والشأن اللي كيعين القارة اإلفريقية، سواء 
على املستوى السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي، أيضا يف إطار 

ات ، وظيف جمموعة من اآلليالتنمية املستدامة، وهلذا الغاية مت ت
منها هي أن يكون هناك الشراكة مبنية على منطق رابح راح، 
واللي كيساهم فيها القطاع العام واخلاص، أيضا مت حتديد جمموعة 
من املشاريع اللي عندها واحد الوقع ملموس فيما خيص خلق 
الثروات وخلق فرص للشغل، والعنصر الثالث اللي اتهو كان مهم 

ل العنصر البشري، فهناك جمموعة دايل الشراكات للي هو أتهي
تعىن ابلشأن البشري فيما خيص التكوينات وغريها، فنفس املنطق 
هو اللي كيحكم ، يعين، اإلسرتاتيجية دايلنا فيما خيص تعزيز 

 .الشراكة جنوب جنوب يف جمموعة من املناطق أخرى

 :السيد رةيس اجللسة

 .ةرتم عن فريق العدالة والتنميشكرا، الكلمة للسيد النائب احمل

 :الناةب السيد حممد عبد احلق

شكرا للسيدة الوزيرة على هاد اإلجابة، على كل حال احنا كذلك 
نثمن ما هذه ، يعين، هذه املقاربة اجلريئة أو املقاربة االقتصادية 
اللي اعطت واحد ، يعين، واحد الوترية مهمة وربطت عالقتها 

 :تارخيي، ولكن عندان بعض املالحظاتإبفريقيا مع عمقنا ال

 %53املالحظة األوىل، هو أن هذه اإلستثمارات، يعين، أغلبها 
 Marocيعين من متعلقة ابألبناك ومتعلقة كذلك ب

Telecom هذه، يعين، ال ختلق، يعين، اليد العاملة، مدى ،
 بنا نتوجهو للمسألة اإلقتصادية؛
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اآلن، يعين، أغلب املسألة الثانية هو غياب القطاع اخلاص 
املتدخلني اآلن من القطاع العمومي وكنعرفوا أبن القطاع العمومي 
ما ميكنش لو يعمل بوحدو، جيب أن نسهل املأمورية ونعطيو 
التسهيالت القانونية للمقاوالت املغربية ابش اتهي تدخل هلاد 

 السوق، علما أن مثنها أقل من الثمن األمثنة األخرى؛

، هو أننا جيب أن نربط عالقات مع الرأس املال وكاين مسألة اثلثة
األورويب اآلن اللي عندو صعوبة يف الرجوع إىل إفريقيا على أساس 
يكون املغرب واحد الوسيط اقتصادي ويلعب واحد الدور دايل 
اجملّمع لتدبري هذيك الثروات، ويلعب املغرب الدور دايلو ما بني 

ة، مسألة رساميل األجنبيجنوب جنوب ما بني إفريقيا وبني هذه ال
 ..أخرى هو أنه ما نبقوش مربعني، ألنه الصني اآلن دخلت

 :السيد رةيس اجللسة

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

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

هو ابلفعل كاينني قطاعات مهمة اللي  ب احملرتم،شكرا السيد النائ
هي قطاع االتصاالت واألبناك، ولكن كاين أيضا القطاع 
الصناعي، وعندان عدة مئات من الشركات اليت أصبحت تتدخل 
على خمتلف املستوايت، عدان يف اجملال الفالحي، أيضا جمال 

د حالصيد البحري، جمال البناء، وهذا كلو كيبني أبن هناك وا
عين جد بطريقة ي دينامية اقتصادية ينخرط فيها القطاع اخلاص

مليار دايل  05فعالة، ابش نعطيكم واحد الرقم عندان تقريبا 
الدرهم لإلستثمار األجنيب املباشر اللي مت تسجيله ما بني سنة 

، هذا كله كيبني أن هناك واحد الدينامية اللي  9305و 9330
بلية كن ليها تعطي آفاق مستقكتشمل قطاعات متعددة، واللي مي

 .جد واعدة شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل عن عدم مصادقة املغرب على عدد من 
االتفاقيات ملنع اإلزدواج الضرييب املربمة مع بعض الدول اإلفريقية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، 

 .حملرتمتفضل السيد النائب ا

 :الناةب السيد عبد الرمحان أبليال

شكرا السيد الرئيس، السيدة كاتبة الدولة، عالقة ابلسؤال املاضي 
واحد من العوامل األساسية لتطوير ها  العالقة اإلقتصادية مع 
 إفريقيا حنو األحسن هو تفعيل االتفاقيات، االتفاقيات الضريبية

تمحور يب، السؤال كيلتجنب اإلزدواج الضرييب والتهرب الضري
 للمصادقة؟حول تقدمي ها  اإلتفاقية 

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

شكرا السيد النائب احملرتم اللي أثرثو ها  السؤال، ابلفعل يعين 
ساسية يف حتسني مناخ األعمال وتطوير الشراكات يف املسائل األ

جمال اإلستثمار والتبادل التجاري هو القانون دايل عدم اإلزدواج 
 الضرييب، وأيضا القانون من اإلتفاقية املتعلقة حبماية اإلستثمارات،

االتفاقية اللي مت التوقيع عليها مع الدول  06فتقريبا عندان شي 
 حيز التنفيذ بعد استيفاء مسطرة املصادقةمنها دخلت  7اإلفريقية 

اإلتفاقية اللي حاليا الزالت  09من طرف، من الطرفني، عندان 
يف املسطرة، واللي نبغي نسجل ليكم، هو أنه على مستوى جملس 

كلها متت املصادقة عليها، وهبذه املناسبة   09النواب ها  االتفاقية 
نواب والسيدات أيضا أريد أن أشكر وأنوه ابلعمل السادة ال

النائبات على مشاركتهم يف مناقشة واملصادقة على ها  
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اإلتفاقيات، يعين كيما قلنا نستكمل ونتابع عن كثب كل املراحل 
 .الضرورية للمصادقة عليها وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، السيد النائب احملرتم تفضلوا للتعقيب

 :الناةب السيد عبد الرمحان أبليال

يب تنسجلو السرعة اللي ماشية فيها ها  املسطرة، أو  مزاين ط
كنتمناو أنه يف حاقة أنه حان الوقت أنه احلكومة تدير واحد 
التقييم شامل لإلتفاقيات اليت دخلت حيز التنفيذ لتحديثها 
ومالءمتها مع واحد اجملموعة دايل املبادئ األساسية، ويف نفس 

ع دول برام اتفاقيات مالوقت هنيب ابحلكومة إىل أخذ املبادرة إل
أخرى، هذا من جهة وابملناسبة واملناسبة شرط، ما كرهناش أنه 
احلكومة تنوران حول هذاك املوضوع دايل هذيك اإلتفاقية املتعددة 
األطراف اللي كاينة مع اإلحتاد األورويب واللي اإلحتاد األورويب مرة 

ادق عليها يصمرة كيهدد املغرب إبدراجه يف الالئحة السوداء إن مل 
 .داخل آجال معينة، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ السيدة الوزيرة 
 .ما تبقى من الوقت

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل

تعزيز  رشكرا، يف ما خيص اإلتفاقيات يعين حنن دائما يف إطا
الشراكات كما قلت ها  اإلتفاقية دايل عدم اإلزدواج الضرييب 
أتيت يف أول اإلتفاقيات اليت يتم يعين التفاوض بشأهنا، وحنن 
منفتحون من أجل التعزيز مع دول أخرى إيال كان هناك يعين 

 .إمكاانت ومؤهالت يطمح السادة

 

 :السيد رةيس اجللسة

دة ة، يف ما يلي سؤاالن هلما وحشكرا انتهى الوقت السيدة الوزير 
املوضوع يتعلق األمر ابملستجدات األخرية لقضيتنا الوطنية، لذا 
سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيدة 
الوزيرة، السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :ناةب السيد يوسف غريبال

شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة احملرتمة، طبعا لن أ كر 
 ابلبديهيات عندما يتعلق األمر ابلقضية الوطنية ووحدتنا الرتابية،
حنن صف واحدا لذا نسائلكم السيدة الوزيرة من ابب الطمأنة 
عن مستجدات القضية الوطنية؟ وما اختذ ملواجهة اإلستفزازات 

 .تكررة خلصوم وحدتنا الرتابية؟ شكراامل

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 
 .األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة ابتسام عزاوي

السيدة الوزيرة احملرتمة نسائلكم عن مستجدات قضيتنا الوطنية 
ذا التطورات األخرية املرتبطة هب اخلطوات املقبلة على ضوءوعن 
 .امللف

 :السيد رةيس اجللسة

 .السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :والتعاون الدويل
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السيد النائب احملرتم، يتشهد القضية الوطنية بفضل التوجيهات 
ة امية والرؤية امللكية املتبصرة تطورات مهمة وجد إجيابيامللكية الس

 :تتمثل فيما يلي

عندان تكريس وجهات املقاربة املغربية يف الدفاع عن حقوقه  -1
 الشرعية؛

تكريس جدية املوقف املغريب والتزامه الفعلي يف إجياد حل  -2
 هلذا النزاع املفتعل؛

د الذي واملتزاي هاد التطورات تربز بوضوح الدعم املتواصل -3
حيظى به املغرب على املستوى الدويل حيث توصف جهوده 
ابجلدية و ات مصداقية؛ وتثمينا لذلك أييت القرار األخري 

الذي أكد فيه على حمددات احلل  ,94.6للمجلس األمن قرار
السياسي هاد احلل جيب أن يكون واقعيا عمليا مستداما ومتوافقا 

توافق هو احلل الوحيد إلجياد احلل، بشأنه وهذا ما ا يعين أن ال
ويعين أيضا أن احلكم الذايت هو احلل الوحيد الذي يتماشى مع 
مقررات جملس األمن وهذا ابلطبع يبطل كل احلدود الغري الواقعية 

 والغري العملية أو أحادية اليت يروج هلا أعداء وحدتنا الرتابية؛

اف ار هو األطر نقطة أخرى جيب أيضا إاثرهتا يف إطار هاد القر 
يعين القرار حدد بصراحة يعين األطراف املعنية يف هذا النزاع 

متت اإلشارة إىل اجلزائر  57اإلقليمي املفتعل وألول مرة منذ سنة 
مرات ويف نفس اإلطار يعرتف جملس األمن أبن اخنراط اجلزائر  7

الذي جيب أن يكون قواي متواصال وبناء هو مسألة ضرورية إلجياد 
 ذا النزاع الذي طال أمده؛حل هل

النقطة الثالثة هو أنه متت مواصلة احلفاظ على مكتسباتنا يف إطار 
الدفاع عن مصاحلنا أوهلا احملددات ابلضبع دايل احلل، اثنيا 
تكريس أولوية املبادر املغرب احلكم الذايت كحل هلذا النزاع 
 اإلقليمي الذي يعين شهدت اإلشادة دايل اجمللس أبنه اقرتاح
جدي و و مصداقية، اثلثا الدعوة إىل ضرورة إحصاء ساكنة 

تندوف، ورابعا إعادة التأكيد على الوضع التارخيي وقانون املنطقة 
الواقعة شرق جنوب منظومة الدفاع املغربية واالمتناع عن األعمال 

 .االستفزازية

 :السيد رةيس اجللسة

ة تفضل السيد يشكرا السيدة الوزيرة، تعقيب الفريق العدالة والتنم
 .النائب احملرتم

 :الناةب السيد ابراهيم الضعيف

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة، فعال هناك إجنازات احلمد هلل فيما خيص 
الدبلوماسية املغربية واقرتاحات مهمة مع املستوى اإلفريقي وعلى 
املستوى األورويب الفضل يف البداية يرجع بعد هللا عز وجل جلاللة 

لك العالقات واملصداقية اليت حيظى هبا لدى قادة ورؤساء الدول امل
وكذلك فاعلية الدبلوماسية املغربية وحنييوهم من هذا املنرب ولكن 
هناك بعض النواقص جيب تداركها فحان اآلن املقرتح املغريب من 

إىل اآلن احلكم الذايت مل نرى تفاعال إجيابيا مع أعضاء  9335
أتكلم هنا على األعضاء الدائمني يف جملس األمن خصوصا و 

جملس األمن، احلمد هلل عالقاتنا مع روسيا تطورت كثريا العالقة 
مع الصني اقتصاداي أيضا تطورت، ولكن ال نلمس هاد األمر، 
حىت مع إثيوبيا اليت امتنعت ال نفهم هذا االمتناع يف التصويت 

ي كانت من للإيثيوبيا اللي عندان هبا عالقات متميزة والقرارات ا
كلها احلمد هلل قرارات مهمة نريد أن يكون   ,946إىل  9443

هناك إمجاع حول هذه القرارات، ابلنسبة لالجئني تعرفون الوضعية 
اآلن والقبضة احلديدية اليت متارس على إخواننا يف خميمات تندوف 
والقرارات األممية لألسف ال تشري إىل هذا األمر، ونريد تدخل 

دة يف هذا امللف أن يكون ليس فقط يف الديباجة فقط األمم املتح
ديباجة القرار، ولكن تكون هناك توصيات ملزمة وإ ا كانت 

 .احرتام حلقوق اإلنسان
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 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، أعطي الكلمة لفريق األصالة 
 .واملعاصرة

 :الناةبة السيدة ابتسام عزاوي

جملس األمن الدويل حول الصحراء  الصادر عن ,946القرار 
املسلسل السياسي الذي جيري هو التوصل إىل حل  يوضح أن

سياسي واقعي مستدام وقابل لإلجناز وهذه متاما كما أوردمت 
صفات ومسات وروح احلل السياسي الذي يقرتحه املغرب يف إطار 
عرضه بكل مسؤولية وجدية ملبادرة احلكم الذايت يف إطار سيادة 

كة املغربية واحلفاظ على الثوابت الوطنية بعيدا عن األحالم اململ
بعيدا عن األوهام للقضية بعد إنساين بعد إنسانية مؤمل ويتعلق 
األمر مبا يقع يف خميمات العار بتندوف واألوضاع الالإنسانية 
واملأساوية اليت يعيشوهنا خروقات مجة حلقوق اإلنسان من طرف 

لة كتبني أن خاص يكون هنالك يقظة جبهة الوهم، إ ن هاد املسأ
أيضا مستمرة للتصدي ملناورات واستفزازات خصوم الوحدة 
الرتابية، قضيتنا هي حمل إمجاع لكل القوى الوطنية احلية لألمة 
ة وتستوجب مواصلة التعبئة ودعم الدبلوماسية الرمسية عرب دبلوماسي

ة والنقابية ياستباقية مبدعة من طرف الدبلوماسية الربملانية واحلزب
واملدنية والشعبية واألكادميية وغريها فنسائلكم السيدة الوزيرة عن 
ما مدى تنسيقكم مع كل هاد األطراف املتدخلة يف الدفاع عن 

 .قضيتنا الوطنية، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين، عفوا تعقيب إضايف، تفضل 
 .التجمع الدستوريالسيد النائب احملرتم عن فريق 

 

 

 :الناةب السيد عبد الودود خربوش

السيدة الوزيرة احملرتمة، اليوم ال أحد جيادل يف مشروعية احلل 
املقرتح من طرف املغرب وهو احلكم الذايت اليوم حتركات صاحب 
اجلاللة يف العامل وخاصة اللي مشات يف البعد اإلفريقي الدبلوماسية 

ور دايل الدبلوماسية الرمسية الرمسية ما ميكنش نكرو الد
والدبلوماسية الربملانية أيضا والدبلوماسية املوازية بشقها احلزيب 

ية واجملتمع املدين البعد التنموي واملخطط التنموي يف األقاليم اجلنوب
أعطى بعدا وأعطى إشعاعا ومتثل هذا اإلشعاع خاصة يف البعد 

فاوضات بشكل يف املالتمثيلي مشاركة املنتخبني اجلهات اجلنوبية 
رمسي، إ ن السيدة الوزيرة هاد الدينامية بغينها يعين تكون مندجمة 

 .مشروكة يف سياسة موجهة

 :السيد رةيس اجللسة

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

السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية 
 :تعاون الدويلوال

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

املغرب يواصل جهوده بثبات فيما خيص القضية الوطنية ويعتمد 
يعين على عدة آليات ويستهدف ابلطبع أن تكون هناك واحد 
الفعالية يف األداء دايلنا وهناك تنسيق كبري الذي جيرى على 

أستحضر  انيني، وأانمستوى الدبلوماسية املوازية ومع السادة الربمل
أنه اتساع دائرة الدعم ملبادرة احلكم الذايت اليت حققناها مع 
جمموعة دايل الربملاانت كان دورها احملوري األساسي هو مشاركة 

ريها الربملانيني سواء يف برملان البارغواي الشيلي الربازيل كولومبيا وغ
 أمر ، اثينهادي كلها أصدرت قرارات مؤيدة ملبادرة احلكم الذايت

السنوات األخرية مت سحب يعين خالل الثالث  7مهم أنه يف 
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اعرتافات وآخرها جنوب السودان  7سنوات األخرية مت سحب 
هذا كله يدل أن هناك واحد العمل اللي عندو واحد النتيجة واللي 
أيضا يتم بتنسيق مع خمتلف الفاعلني كما قلت سواء الدبلوماسية 

إضافة إىل  لك احنا كما كنعرفو أنه كاينة الرمسية أو املوازية، 
مشاركة املنتخبني دايلنا يف املناطق اجلنوبية واللي أصبحو يعين 
يشاركون يف جلان على مستوى األمم املتحدة وأيضا يعين مثلو 
بكل مشاركة شاملة يف إطار املائدتني املستديرتني اللي كانوا يف 

واللي شاركو يف جنيف واللي كان عندهم واحد احلضور وازن 
خمتلف نقط جدول األعمال وكانت هلم يعين فرصة للتعبري عن 
مسلسل التنمية يف املناطق اجلنوبية ويقولو شنو هي األثر دايلو 
بكل بساطة بطريقة مباشرة وفاعلة هذا كلو يعين كيبني أبن هناك 
واحد يعين تطور جد مهم يف قضيتنا الوطنية، هناك واحد املشاركة 

واصل ثر اليت متثل أقاليمنا اجلنوبية وابلفعل الزال العمل متأكثر فأك
مبشاركة مجيع األطراف املعنية يف خمتلف احملافل، وأستحضر أيضا 
آخر مؤمتر اللي كان على مستوى الدول االفريقية اللي فيما خيص 

حدة، مسارها يف األمم املت املسار السياسي بشأن القضية الوطنية
بلد افريقي الذي أيد  05ضور قوي واللي شهدات واحد احل

املسار األممي، وهذا كله املهمة دايلو أنه مصداقية املبادرة املغربية 
والطريقة اليت يتحرك هبا املغرب تتعطي واحد الدعم على املستوى 

 ...الدويل وكما قلت ها  الدعم

 :السيد رةيس اجللسة

 هذه ة يفشكرا السيدة الوزيرة، نشكركم على حسن املسامه      
اجللسة ومنر إىل القطاع املوايل املكلف ابلعالقات مع الربملان 
واجملتمع املدين، يف سؤال متعلق بتقريب السجناء من  ويهم للحد 
من معاانة أسرهم للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 

 :مودن الناةبة السيدة منينة

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، بغض النظر عن مالبسات بعض األحداث       
اليت تقع بني الفينة واألخرى وتؤدي إىل اعتقال بعض األشخاص 
وحماكمتهم بعقوابت حبسية، فإن معاانة أسرهم تتضاعف ابلنظر 
إىل مصاريف التنقل وبعد السجون عن أقاليم هؤالء السجناء. 

لسيد الوزير، عن اإلجراءات اليت تعتزمون القيام هبا نسائلكم ا
 .لتقريب السجناء من أقاليمهم رأفة بذويهم، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا       
 .مشكورين

الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
 : قات مع اللرملان واجملتمع املديناملكلف ابلعال

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس،

 السيدة الناةبة احملرتمة،

أوال أشكر على طرح هذا السؤال ألن السياسة املتبعة ابلنسبة       
للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، هي العمل على 

نظم وفقا للقانون العام املالتقريب دايل السجناء لألسر دايهلم، 
للسجون. وتؤخذ بعني االعتبار عدد من املؤشرات، لذلك يف سنة 

من ها   %56عملية ترحيل وتقريب منها  40.220:  ,930
العمليات دايل الرتحيل كانت من أجل تقريب السجناء من 

اللي يف إطار التجاوب مع طلبات السجناء  247عائالهتم، 
 .أخرىو ويهم فضال عن أسباب 
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فيما يتعلق ابألقاليم اجلنوبية، من أجل حل هذا املشكل       
سجون؛ السجن احمللي بطاطا، ابلسمارة  0هنالك أوال افتتاح 

بويزكارن بكلميم، أيضا األشغال يف مراحلها النهائية ابلنسبة 
السجن احمللي بطانطان، فضال عن برجمة بناء مؤسستني سجنيتني 

حيث مت اإلعالن عن مسطرة طلبات  بكل من العيون والداخلة
 .العروض اخلاصة هبما

 :السيد رةيس اجللسة

ة شكرا السيد الوزير، تفضلوا للتعقيب من فريق العدالة والتنمي      
 .السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة فاطمة أهل تكرور

 شكرا السيد الرةيس،

ك األسر، هنا السيد الوزير، فعال عند احلديث عن معاانة      
معاانة كبرية وكبرية جدا يعاين منها أسر السجناء من األقاليم 
اجلنوبية، خاصة وأن أغلب هؤالء األسرهم من  وي األسر اليت 
تعاين من اهلشاشة االجتماعية، وابلتايل جند على أهنم ال يتحملون 
مصاريف وتكاليف التنقل من مدن األقاليم اجلنوبية إىل السجون 

من   عد املسافة، وابلتايل ال يتحملون املصاريف والتكاليفنتيجة لب
كراء ومن سفر. ولذلك السيد الوزير، إ  ما حيرم هؤالء السجناء 
من زايرات  ويهم، مع العلم على أن أقرب سجن يودع فيه هؤالء 
السجناء هو سجن إنزكان وآيت ملول اللي يبعدون مسافة بعيدة 

كيلومرت   0933ض احلاالت إىل عن أقاليمنا اجلنوبية تصل يف بع
 .ابلنسبة للداخلة مثال بعدها عن مدينة الداخلة

السيد الوزير، االعتقال هو عقوبة موجهة للسجني، وال جيب       
أن يتحول إىل عقوبة إضافية ألسر  وي السجني، فمن غري 
املعقول أن نعاقبهم إببعاد أبنائهم عنهم وحنرمهم من زايرهتم، لذا 

 ...سيدنطالبكم ال

 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟، تفضلوا      
 .السيدة النائبة احملرتمة عن فريق األصالة واملعاصرة

 :الناةبة السيدة حياة املشفوع 

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، لألسف األرقام اللي  كرتو دايل تقريب       
أماكن إقامة  ويهم، كتبقى أرقام حمدودة ابلنظر إىل  السجناء إىل

عدد السجناء يف املغرب. والواقع العملي تيكشف أبن هناك 
العديد من السجناء اللي مت إيداعهم يف سجون بعيدة عن مكان 
إقامة األهل دايهلم، مما جيعل الصلة بينهم أو عملية الزايرة هي 

سر من الشمال قل األعملية مستعصية تشبه التعذيب، حبيث تتن
إىل الوسط أو إىل اجلنوب. فهذا ال يعقل، وحنن نتساءل ملا ا ال 
يتم تصفية كل ها  امللفات يف ما خيص املعتقلني البعيدين عن 

 .مكان إقامة  ويهم؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، تعقيب إضايف آخر للفريق       
 .النائب احملرتم مشكوراحلركي تفضل السيد 

 :الناةب السيد حممد السيمو

 شكرا السيد الرةيس،

واش ما وصلش الوقت السيد الوزير، ابش نعرفو على أن       
السجناء األغلبية اللي مها اآلن مسجونني على الغرامات، حبال 

مليار عام  033درهم حبال اللي عندو  03.333اللي عندو 
 قاو مستمرين عليه؟، جماش الوقتدايل احلبس. ها  العبث غنب

اللي غنعاودو النظر فها  املنظومة وفها  القانون؟، حىت خيرجو 
الناس فحاالهتم، الدولة كتخلص عليه النعاس واملاكلة، شحال 
من املصاريف؟ ابطل، وعاد داوه للحبس، اللهم خيرج خيدم على 
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 شوليداتو، املرأة دايلو مشردة، اوالدو مشردين، على ما عندو 
القدرة ابش خيلص ديك الغرامة مع اجلمارك، واجلمارك ما  
كتعطيهومش شي معايري موضوعية، غي التقديرات، واحد يعملو 

فرنك. بغينا ها  املنظومة نعاودو  73مليار واحد يعملو  033
فيها النظر وخنرجو الناس حباالهتم، ألنه األسر راه مشردة السيد 

تو و لنا ها  القانون جنيبوه نصو الوزير، إيال كاين شي إمكانية رد
عليه هنا، راه إشكال! وما عرفتيشاي حىت شي واحد ما تيتكلم 
فها  املوضوع؟ بغينا وزاة العدل وسيادتكم يف الربملان نزلو هلا  

 .املوضوع وخنرجو بواحد اخلالصة اليوم، هللا جيازيكم خبري

 :السيد رةيس اجللسة

 هل من تعقيب إضايف آخر؟شكرا السيد النائب احملرتم،       
 .أعطي الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات

الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
 : املكلف ابلعالقات مع اللرملان واجملتمع املدين

أوال أشكر على طرح ها  السؤال اهلام، والغاليبة دايل       
ألف من أصل حوايل ماشي  97املعتقلني يف قضااي املخدرات، 

الغرامات، املخدرات؛ اثنيا السيد وزير العدل السابق صدر منشور 
أن اإلكراه البدين يف حالة العجز عن األداء ما بقاش كيطبق 
اإلكراه البدين، يف حالة العجز كاين اإللتزامات الدولية دايل 
املغرب، وراه صدر فيها منشور سابق، ولكن رغم  لك مازالت 

واحد اخلدمة تّدار ألن القانون دايل بداية السبعينات يف  خاصنا
اجملال دايل املخدرات كيعطي يف احلاالت دايل إلقاء القبض دايل 
املرتبطة ابإلستهالك، ماشي دايل اإلجتار، كيعطيوهم اإلمكانية 
دايل أهنم يدوزو عقوبة بديلة من أجل العالج، هذا مشكل 

ا حت األخت مرتبطة جبزء منهمطروح، وفعال اإلشكالية اللي طر 
بقضية اإلعتقال اإلحتياطي، فاش تتكون الناس على  مة قضااي 

اإلعتقال اإلحتياطي كيكونو أمام احملاكم اللي مها فيها القضااي 
 .دايهلم

لكن رغم  لك، التوجه دايل بالدان هو األنسنة دايل       
لي كانت الالسجون التوجه، وهذا مت إبجراءات مثال : إلغاء القفة 

واحد العبء كبري على األسرة، ودران ليها اعتمادات مالية، اآلن  
كاين نظام مايل تدرجيي ميكن كاين بعض احلاالت ولكن تّدار 

 ...نظام مايل و

 :السيد رةيس اجللسة

 .السيد الرئيس      

الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
 : ان واجملتمع املديناملكلف ابلعالقات مع اللرمل

القضية الثانية.. القضية الثانية، ميكن ليكم تديرو جلنة       
استطالعية للسجون وتعاينو حجم اإلجناز اللي تدار، ألنه فعال 
بالدان دارت واحد العمل أن األسر ختفات من واحد العبء واآلن 
الدولة كتحمل الكلفة دايلو، كيما الكلفة دايل التغذية دايل 

لناس اللي يف احلراسة النظرية اللي داز يف قانون املالية، كيما اآلن ا
اإلصالح دايل القانون اجلنائي اللي موجود يف جلنة العدل 

ل، والتشريع، واللي فيه أيضا نظام دايل العقوابت البديلة. يف املقاب
ألف عملية ترحيل،  40راه اجملهود اللي ّدار ماشي ساهل، راه 

ألف من أصل كم؟ حوايل  00للي مرتبطة ابألسر، منها األسباب ا
ألف،  40ألف اللي هو مسجون  3,ألف، مبعىن حوايل  3,

 ...اللي استافدت %73مبعىن حوايل 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت. منر إىل السؤال املوايل...       
ة هللا سفاش نقطة نظام؟ ال ال مكاينش نقطة نظام.. يف سرياجلل

جيازيك السيد النائب.. السيد النائب ال هذا استهتار امسح يل، 
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العبث.. ال ال ماشي معقول.. ماشي معقول، ماشي معقول ها  
الشي ماشي معقول. سؤال موايل عن تتبع وتقييم األثر الفعلي 
للقوانني الصادرة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .فضلوا السيدة النائبة احملرتمةاألصالة واملعاصرة، ت

 :الناةبة السيدة أمال عربوش

السيد الوزير، حلد اآلن ال أثر اللتزام احلكومة ابلقانون       
من الدستور،  2,وال حىت ابلفصل  367.00التنظيمي رقم 

 .فيما يتعلق بتتبع وتقييم األثر الفعلي للقوانني الصادرة

 :السيد رةيس اجللسة

 .لكلمة لكم السيد الوزيرشكرا، ا      

الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
 : املكلف ابلعالقات مع اللرملان واجملتمع املدين

ها  املوضوع جد جد هام، شكرا للسيدة النائبة اللي       
من القانون  02طرحات ها  القضية. احلكومة تبعا للمادة 

ت املرسوم دايل دراسة األثر يف التنظيمي لعمل احلكومة، اصدر 
صدر املرسوم، ونص على أن مشاريع القوانني  9305نونرب  90

اللي كتستلزم إعداد دراسة األثر دايهلا من حيث األثر املايل، األثر 
البيئي، األثر القانوين، وإن كان بعض اجملاالت راه كتخضع وجواب 

مومية ث علدراسة األثر، وليس فقط دراسة األثر، بل حىت حبو 
 .حبال يف جمال البيئة والتدبري دايل النفاايت

املوضوع دايل دراسة األثر تيتحدد بقرار لرئيس احلكومة       
واملقتضيات اللي خصها تكون فها  دراسة األثر حددت يف 

 433املرسوم. جملس احلكومة فاش درس احلصيلة دايل أزيد من 
اين وقف على أنه كقانون ومرسوم اللي اعتمدت فها  السنتني، 

واحد التقصري دايل عدم تعيني اللجنة املكلفة بدراسة األثر. ألن 
، ولكن لغاية 9305نونرب  90ها  املرسوم كينص.. هو خرج يف 

اليوم ما زال ما متتش تكوين اللجنة دايل دراسة األثر، ما 
غندخلش هنا يف التربير، ألنه إىل غاية اليوم ما زال ما حتط حىت 

ع اللي تطلب ابش يّدار ليه دراسة األثر. لكن كيفما شي مشرو 
أكد السيد األمني العام للحكومة يف اإلجتماع دايل جملس 
احلكومة حول ها  املسألة، أكد على ضرورة اإلسراع بتعيني 
اللجنة وكذلك اإلسراع بتعيني، ألن عندان جلنة أخلى دايل جلنة 

 ...عليا للتعيني

 :السيد رةيس اجللسة

انتهى الوقت السيد الوزير. الكلمة ألحد النواب من فريق       
 .األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة

 :السيدة الناةبة أمال عربوش

السيد الوزير، من خالل اجلواب دايلكم طبيعي أن ها        
مشاريع القوانني، دراسة األثر دايهلا يعرف تعثر، خصوصا وأن 

ية قوانني املراسيم التطبيق عندان حكومة كرتفق لنا مبشاريع
والنصوص التنظيمية، اللي ابإلضافة للتأخر دايهلا يف اإلصدار 
دايل ها  املراسيم وها  النصوص التنظيمية، كاين إشكال متعلق 
ابملضمون دايل ها  املراسيم يف حد  اهتا. كتجيب احلكومة يف  

ن م كثري من األحيان كتقوم ابإلفراغ دايل ها  النصوص القانونية
احملتوى دايهلا ومن احلمولة والسقف العايل اللي جا به الدستور، 
وكتوضع لنا مراسيم ضعيفة، ما كرتقاش حىت ملستوى داك القانون. 

اللي   39.09نعطيكم أمثلة السيد الوزير : القانون التنظيمي رقم 
كيتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا، عالش جا ها  القانون؟ جا 

وال حياصر لنا الظاهرة دايل الزبونية واحملسوبية ابش يقضي لنا 
السياسية اللي يف الواقع، ولكن أشنو وقع من بعد؟ جا املرسوم 
التطبيقي وفرغ ها  القانون من احملتوى دايلو وجعلو كيكرس بقوة 

، احلكومة 44.04للعبة عطيين نعطيك؛ القانون التنظيمي رقم 
ة دايل وط والكيفيوضعات فيه شروط تعجيزية حددت هبا الشر 
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ممارسة تقدمي العرائض للسلطات العمومية، أشنو كانت النتيجة 
أثر؛  3نتيجة و 3دايلو واآلاثردايلو على اجملتمع السيد الوزير؟ 

القانون دايل الدفع بعدم دستورية القوانني، القانون جا بواحد 
احلمولة حقوقية كبرية ولكن احلكومة أشنو وضعات؟ وضعات 

حمكمة  يف  منني حلات على الغربلة دايل امللفات حاجز معرقل
النقض قبل من إحالة امللفات اللي بني قوسني كتسميوها امللفات 
اجلادة على احملكمة الدستورية، ولكن احملكمة الدستورية صفعات 
احلكومة رفضت ها  القانون. كاين إشكال آخر كيتعلق ابلرفع 

حد  اته  ملراسيم اللي يفمن العدد دايل ها  النصوص التطبيقية وا
 ...تيعرقل

 :السيد رةيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ انتهى الوقت. هل من تعقيب إضايف؟      
 .تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد موالي هشام املهاجري

السيد الوزير، ما دام احلديث على القفة واملناسبة شرط،       
م السيد رمضان. بغينا نذكروكاملغاربة كلهم داخيني مع القفة فها  

الوزير، ابلتزام حكومي إابن حادثة "سيدي بو عالم" ابلصويرة 
اللي توفوا فيها الناس من الصويرة وشيشاوة. التزمت احلكومة 
إبعداد قوانني ومساطر ومراسيم لتدبري اإلحسان العمومي، أين 

 .أنتم من هذا اإللتزام؟ وشكرا السيد الوزير

 :ةالسيد رةيس اجللس

تعقيب إضايف آخر، السيد النائب احملرتم، السيد الرئيس عن       
 .فريق العدالة والتنمية

 

 

الناةب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رةيس فريق العدالة 
 :والتنمية

السيد الوزير، يف إطار دراسة األثر تنطلبو منكم ديرو واحد       
عيني يف مي دايل التدراسة األثر دايل تطبيق دايل القانون التنظي

املناصب العمومية وتعطيوان نيت االنتماءات، ألن كاينني شي 
 .وحدين ما عمرهم كانوا يف احلكومة هم أكثر املعينني

 :السيد رةيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير، تفضلوا السيد       
لسيد االوزير.. السيد النائب بوعرفة، السي بوعرفة، السيد النائب 

النائب احملرتم.. السيد النائب.. السيد النائب، تفضل السيد 
 .الوزير، السيد الوزير تفضلوا

الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
 : املكلف ابلعالقات مع اللرملان واجملتمع املدين

أوال ها  األمثلة اللي اعطييت ما عندها عالقة بدراسة األثر،       
لسؤال يف واد واألمثلة دايلك يف واد، ميكن طرحيهم عليا وجني ا

انقشوهم بوضوح، مثال القضية دايل التعيينات، ديرو جلنة تقصي 
احلقائق مرحبا، ألن كاينة أحكام قيمة كتعطى بدون أدلة، بدون 
أدلة لألسف الشديد، ما ابغيش نعطي أرقام ألن عندي واجب 

أحزاب اللي أنتما كتوجهو هلا  التحفظ، أما نعطيكم أرقام دايل
حبسب تصريح رمسي  %4حىت  0االهتام واللي ما جتاوزاتش 

 ...لرئيس احلكومة السابق

 :السيد رةيس اجللسة

انتهى الوقت السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل وهو آين       
عن املعايري املعتمدة يف توزيع الدعم املايل للجمعيات للسيدات 

نواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، تفضل والسادة ال
 .السيد النائب احملرتم
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 :الناةب السيد عبد الودود خربوش

السيد الوزير احملرتم، عن املعايري املعتمدة يف توزيع الدعم       
 .املايل للجمعيات نسائلكم؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  في،السيد مصطفى اخلل
 : املكلف ابلعالقات مع اللرملان واجملتمع املدين

أوال منظومة الدعم العمومي، هذه منظومة أفقية، اآلن البوابة       
دايل الشراكات اللي هذا واحد اإلجناز ّدار كتنشر طلبات 

قطاع حكومي وإدارة عمومية. إ ن كاين  70العروض اخلاصة ب
ان نظام دايل طلبات العروض املنافسة، اجلماعات الرتابية حىت عند

دايل وزارة الداخلية، حىت هي   ,930أبريل  7هي راه مبذكرة 
كانت دعوة ابش تدخل للنظام دايل املنافسة، ما تبقاش سياسة 
دايل عقاب انتخايب وال هذا قريب ليا وال هذا ال، خاص أتسس 

كاين أولوايت كاين اندراج   قواعد املنافسة؛ اثنيا اإلستحقاق
ضمن املضمون؛ مث اثلثا كاين واحد املعيار أساسي وغتكون واحد 
احملاسبة مالية يتقدم تقرير مايل، والدولة اآلن كاين التزام إبحالة 
اتفاقيات على اجمللس األعلى للحساابت، وبدا كيصدر 

 4633كانت   9306االفتحاص دايلو فكاين نظام حكامة، 
اللي خضعات لنظام املنافسة،  0633ي ّدارت منها اتفاقية الل

واحنا غاديني فها  املسار من أجل استكمال ورش اإلصالح، 
ألن فيه جوانب إضافية اللي إن شاء هللا، غادي جنزوها يف 

 .القريب، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم      

 

 :د الودود خربوشالناةب السيد عب

السيد الوزير، ما كنختلفوش معكم على أن توزيع هذا الدعم       
املايل للجمعيات يف كثري من األحيان حيكمه الوالءات، ها  
املسألة كنتافقو عليها، واحنا اللي بغينا من ها  احلكومة أن ها  
الشي يوقف ينتهي : أوال خصنا سياسة عمومية، وأعتقد أن هذه 

القطاع اللي كتشرفو عليه، سياسة عمومية ما عندانش  مسؤولية
لتدبري امللف دايل اجملتمع املدين؛ اثنيا خصنا قانون، ها  توزيع 
الدعم املايل حلد الساعة حىت مسألة احلكامة واحلديث على 
 املشاريع والشراكة والتقييم واملتابعة البعدية، أعتقد أنه ما كيمنعش

للوالءات وكيخضع ألهداف أخرى.  أن ها  الدعم املايل كيخضع
إ ن سياسة عمومية قانون منظم لكيفية توزيع هذا الدعم بناء على 
اإلستحقاق والكفاءة وليس الوالء والقرب من ماحنيه، أحتدث 
على القطاعات احلكومية املعنية وأحتدثت عن اجملالس سواء 

 .اجلهوية أو اإلقليمية وحىت اجلماعية لألسف

 اللي بغينا من ها  احلكومة طبعا يف أفق دايل واحنا دااب      
نكونوا خرجنا وحيدان اجلمعيات أو الدعم املايل  9390

للجمعيات من املزايدات السياسية هذا جانب؛ اجلانب الثاين وهو 
أن الكثري من اجلمعيات ابغية ختدم البالد، وعندها كفاءات ولكن 

 ...األسف يعين االختالف دايهلا سياسيا مع

 :سيد رةيس اجللسةال

انتهى الوقت السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟.       
 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة عن فريق األصالة واملعاصرة

 :الناةبة السيدة حياة بوفراشن

شكرا السيد الوزير، كنظن أبن الوزارات تدعم للجمعيات       
 هذا شيء منطقي اللي هي كتخدم يف جمال التخصص دايهلا،

وميكّنا نتفهموه. الشيء اللي أان ما زال عندان يعين واحد الضبابية 
فيه، هو كيف أن الوزارة اللي هي مكلفة ابجملتمع املدين تدعم 
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مجعيات من كل فن طرف، هل هناك تنسيق مع الوزارات؟ ألن 
هناك تكرار وهناك تواجد ها  اجلمعيات مع الوزارات املتخصصة 

 .ة املكلفة ابجملتمع املدين هل من معايري؟ومع الوزار 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت. هل من تعقيب       
 .اثنية 07أو  03إضايف آخر؟ ما فيش، السيد الوزير 

الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
 : مع املديناملكلف ابلعالقات مع اللرملان واجملت

أوال، وزارة اجملتمع املدين وىل عندها إمكانية دايل الدعم       
، واآلن حنن 9302بدءا من ها  السنة مع قانون املالية دايل 

بصدد إهناء دفاتر التحمالت اللي غتنظم الدعم اللي كيتوجه. يف 
نفس الوقت كنديرو املواكبة دايل األنشطة اللي مرتبطة مبلفني 

امللف دايل مغربية الصحراء خصنا نكونوا شركاء مع أساسيني، 
اهليئات اجلمعوية يف دعم سلسلة من التكاوين آخر حمطة من بعد 
طنجة وسال وورزازات كانت عندان حمطة العيون، واثنيا كنديرو 

ي الدعم املرتبط ابلدميقراطية التشاركية وأيضا تنكونو شركاء فيه، الل
االت كنعبأو القطاعات احلكومية هو اجملال دايلو أما ابقي اجمل

 ...األخرى

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، نشكركم على حسن املسامهة يف هذه       
اجللسة. القطاع املوايل هو القطاع املكلف ابلنقل، سؤال عن مدى 
جناعة مدونة السري للحد من حوادث السري للسيدات والسادة 

ة احملرتمة لتجمع الدستوري، السيدة النائبالنواب احملرتمني عن فريق ا
 .تفضلي مشكورة

 :الناةبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، ال زالت حوادث السري حتصد العديد من       
األرواح على طرقات اململكة مبا فيها الطريق السيار. لذا نسائلكم، 

 للحد دى جناعة مدونة السريالسيد الوزير احملرتم، عن تقييمكم مل
 .من هذه احلوادث؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم، السيد الوزير، تفضلوا مشكورين      

كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد حممد جنيب بوليف،
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيدة الناةبة،

وابلفعل يصعب أن أزعم أنين غادي ندير تقييم دايل النجاعة       
دايل القانون، ولكن من خالل بعض املؤشرات اللي ميكن نتكلمو 
عليها، اليوم التعديل اللي صدر على املدونة دايل السري دايل 

، هذا كان فيه واحد التقييم وفيه 9306واللي صدر يف  9303
لنواقص اليت متت جتاوزها. اليوم واحد اإلشارة إىل جمموعة من ا

من احلوادث هي  %23اإلسرتاتيجية الوطنية تتحدد على أن 
 6انبعة من السلوك، اليوم عندان مؤشر دايل اخلطورة اللي نقص 

، ,930من بعد ما صدرت املدونة يف  9309دايل النقط بني 
نقطة  904عندان النسبة وال املؤشر دايل القتلى اللي نقص ب

، مبا يعين على أنه ها  املؤشرات %004 دوزان تقريبا 6ن مبعىن كا
اليت تتطور إجيااب تيعين ابلفعل أنه ها  املدونة كان عندها واحد 

 .الوقع إجيايب، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة عن فريق التجمع       
 .الدستوري
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 :الناةبة السيدة خدجية الزايين

 السيد الرةيس،شكرا 

السيد الوزير، على الرغم من هذه التشريعات وهذه التدابري       
قتيل  0407إال أن احلصيلة ال زالت جد حمتشمة، السيد الوزير 

، لألسف الشديد عدد مهول، ,930هي احلصيلة دايل سنة 
السيد الوزير الكل معين هباد حوادث السري، هناك العنصر 

تحتية، هناك الوضعية امليكانيكية البشري، هناك البنية ال
السيارات، هناك نقص يف عالمات التشوير، كذلك هناك مراكز 
الفحص التقين، إال أنه البد أن األمر يفرض علينا تقييما حقيقيا 
موضوعيا وهادائ ملدونة السري والتدابري املصاحبة هلا، اليوم السيد 

جعة موالي فا الوزير ال تفصلنا سوى أايم معدودات عن فاجعتني،
بوسلهام وفاجعة أنزة أبكادير، األمر خطري جدا السيد الوزير اليت 
راح ضحية هاد احلادثتني نساء لقمة العيش، طالبات لقمة العيش 
تغمدهن هللا بواسع رمحته، خنشى السيد الوزير وحنن مقبلون على 
العطلة الصيفية اليت تتميز ابرتفاع حركية السري والضغط على 

أن يرتفع عدد ضحااي حرب الطرق، إننا يف الفريق  الطرقات
 ..التجمع

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ السيد       
 .الوزير تعقيب

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 يس،شكرا السيد الرة

السيدة النائبة احملرتمة، التقييم ضروري ألنه غادي ميكنا        
 %23كاملني ابش نوقفو على النقائص، السلوك البشري عندو 

واحلادثتني اللي تكلميت عليهم السيدة النائبة، األوىل اللي نواحي 

عوض ما يهز داك  ,0دايل موالي بوسلهام واحد اللي هاز 
وما عندوش الرخصة ابش  l'assurance الشي اللي عندو يف

ميشي مبعىن جمموعة دايل اللي مرتبطة ابلسلوك، مث أنه اليوم عندما 
السيدة النائبة  9303نتحدث عن اإلجيابيات راه حنا كنا قبل 

دايل  %7سنوات + 03سنواي خالل  %7احملرتمة تنديرو +
 ..القتلى سنواي هاد الزايدات

 :السيد رةيس اجللسة

يد الوزير، السؤال املوايل عن ارتفاع حوادث السري شكرا الس      
خالل فصل الصيف للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 

 .العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد احلسني حريش

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

 السيد الوزير، مر فاتح ماي هاد السنة كئيبا حزينا يف مدينة      
أكادير بسبب حادثة مأساوية أودت يف منطقة أنزا حبياة عاملتني 
وعشرات اجلرحى، إ  نعزي عائالت الضحااي، نسجل السيد 
الوزير أن هناك ارتفاع دايل حوادث السري فرتات الصيف ابلضبط 
ونثمن اجملهودات اليت تقومون هبا ولكن نسائلكم عن التدابري 

ف، دث السري يف فصل الصياالستثنائية واخلاصة للحد من حوا
 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، أعطي الكلمة للسيد الوزير       
 .تفضلوا

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرةيس،
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  ت دايل هاد السيدتني وأيضا يفأان بدوري أعزي يف الوفيا      
كل الناس اليت تيتواف يف حوادث السري واللي كما قلت حوايل 

من احلوادث ولألسف هي انجتة عن السلوك، الفرتة دايل  23%
ابلفعل دايل احلوادث على داك  %03الصيف تتمثل لنا واحد 

 07/36الشيء حنا دايرين دميا خمطط استعجايل اللي تيبدا يف 
واللي فيه واحد اجملموعة دايل اإلجراءات املرتبطة  07/32إىل 

أساسا ابملراقبة على مجيع األجهزة، الدرك، األمن مث وزارة النقل. 
عندان على صعيد التوعية والتحسيس تنمشو املطارات منشيو 
املوانئ ومنشيو احملطات وتنقومو مبجموعة دايل اإلجراءات اللي 

دمات ي هي مرتبطة أيضا ابخلهي حتسيسية، وكاين اإلشكالية الل
االستشفائية اللي تنحاولو أننا نوفرو كل ما هو مرتبط ببعض 

ل شهور تنشتغلو فيها بوترية اللي متث 0احلوادث، وهاد الفرتة دايل 
دايل املوارد البشرية اللي تتشتغل خالل السنة، ألن  %43تقريبا 

 %97يبا ر الفرتة ابلفعل الصيف استثنائية وما تنساوش على أنه تق
دايل السيارات تيدخلو إضافيني يف هاد الفرتة دايل الصيف نظرا 

 .للتنقالت اإلضافية ونظرا للعودة دايل مغاربة العامل، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلو للتعقيب السيدة النائبة احملرتمة      

 :الناةبة السيدة أمساء الناصفي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير احملرتم، ال يسعنا إال أن نثمن عاليا اجملهودات       
 اليت تقوم هبا احلكومة للحد من النزيف على الطرق عرب تنزيل
اإلسرتاتيجية الوطنية للسالمة الطرقية، واليت كان هلا األثر الواضح 
يف تراجع نسب القتلى و اجلرحى و وي العاهات املستدمية، إال 

ول دون التأكيد وحنن على أبواب الصيف على أن هذا لن حي
اخلصوصية اليت حيظى هبا من كونه فصل صلة الرحم، فصل 
للسياحة الثقافية، فصل لإلستجمام، وما يستدعيه  لك من 

ضغط مضاعف على الطرق، ورغبة يف اختصار املسافات 
والوقت، وكذلك لألسف جتاوز بشع لقوانني السري، نؤكد السيد 

للحد  ضرورة القيام بتعبئة استثنائية على كل املستوايتالوزير على 
من هذه الفواجيع، أوال إطالق محلة واسعة لصيانة الطرقات 
والسيما النقط السوداء اليت تشكل هتديدا مستمرا للمواطنني، ويف 
هذا السياق نثري انتباهكم أيضا السيد الوزير إىل ضرورة التنسيق 

 روف تنقل العمال والعامالتمع ابقي القطاعات قصد حتسني ظ
الزراعيني على اخلصوص لتجنب مزيد من الكوارث، اثلثا السعي 

 .بكل الوسائل

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل 
السؤال املوايل، سؤال حول تعزيز أسطول النقل البحري ابحملور 

لنواب ة اخلضراء، للسيدات والسادة االرئيسي طنجة املتوسط اجلزير 
 .احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب

 :نور الدين اهلروشي الناةب السيد

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات اليت سوف تتخذوهنا ألجل 
 .ختفيف الضغط على احملور الرئيسي طنجة املتوسطي؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .مة لكم السيد الوزيرشكرا، الكل

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرةيس،

السيد النائب احملرتم، ابلفعل كاين جلنة اللي هي مشرتكة مغربية 
إسبانيا تشتغل على ها  العملية، ابإلضافة إىل جلان اللي هي 

 03ابلعملية دايل مرحبا، ودميا العملية تتبدا تقريبا يف شهرمكلفة 
من السنة اللي تتسبق العملية دايل العبور دايل ها   00شهر 
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الصيف، ما ميكن أن أقول هو أننا احلمد هلل اليوم يف إطار ما هو 
 09متوفر غادي تكون هناك على ها  احملور اللي تكلمتو عليه 

 la رحلة يوميا عندها 47تعمل ابخرة اللي هي متوفرة غادي 
capacité  ألف مسافر، وتقريبا  43اللي اإلمكانية أهنا تقدم

ألف سيارة، مبعىن مقابل الطلب اللي هو كاين يف املتوسط،  09
ونظرا ألنه اليوم العيد الكبري أوال فرتة األضحى غادي جتي شواي 
تدخل يف شهر غشث، اإلشكاالت اللي رمبا جزء منها تطرح ف 

ما غاديش يكونو ها   ,930أايم يف احلملة يف مرحبا دايل  0
 .السنة إن شاء هللا رب العاملني

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب

 :نور الدين اهلروشي الناةب السيد

شكرا السيد الوزير، ما كرهنا شي تردو لينا واحد اخلط السيد 
اء املدينة التسعينات اللي كريبط مابني مينالوزير اللي كان يف أوائل 

، MALAGA ومرينا مسري، أو ال يكون ابجلزيرة أو ال يكون
 املشكل ليس يف تعزيز أسطول النقل البحري ابحملور الرئيسي طنجة
ة املتوسط واجلزيرة اخلضراء فقط، بل كان يف عدم قدرة البنية التحتي

ملغرب، ارات الواردة من امليناء اجلزيرة اخلضراء إلستيعاب كل السي
ساعات عوض  5هلذه األسباب كانت الباخرة تستغرق أكثر من 

ساعات للخروج من ميناء طنجة املتوسط والعودة اليه، وكذا 0
، الشئ الذي قلل من عدد les scannersقلة املوارد البشرية و

الرحالت لكل ابخرة، السؤال املطروح السيد الوزير، ملا ا هذه 
ا يعرفها ميناء اجلزيرة اخلضراء عند عودة اجلالية، جاليتن املشاكل ال

إىل الوطن احلبيب، ألنه بكل بساطة تتم عملية التنسيق بني 
السلطات املينائية واحلرس املدين عند ابحة اإلسرتاحة 

حىت اجلزيرة اخلضراء، فاحلرس املدين هناك  MALAGAب
نبيه متليه تجيرب املسافرين لولوج الباحة، ويتم إخراجهم حسب 

الظروف املينائية للجزيرة اخلضراء، وهذا ما جيعل السهولة يف عبور 
وركوب البواخر، السيد الوزير جيب إجبار كذلك املسافرين ولوج 
الباحات االسرتاحة وإخراجهم حسب ما متليه الظروف املينائية 

 .بطنجة املتوسطي، وهذه العملية تكون بني الدرك والسلطات

 :جللسةالسيد رةيس ا

كم تعقيب إضايف؟ الكلمة ل انتهى الوقت السيد النائب، هل من
 .السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرةيس،

هو السيد النائب كان منصف عندما قال أنه جزء من اإلشكالية 
رصيف اللي هو عند االسبان، لكن يف اجلزء اللي هو املرتبطة ابل

مرتبط أبنه كاين سالسة يف الطريقة دايل التعاطي والتعامل بني 
خمتلف السلطات املتدخلة على الصعيد االسباين ميكن ليا نقول 
لك أبنه اإلشكال ما مطروحش، ألن يف القدوم يف الدخول ما 

بني  0على  0ل تيكونش عندان هاد املشكل، عندان معامل داي
ألف متا ما  03الدخول وبني اخلروج، مبعىن إيال جاو حنا عندان 

آلف يف دقة واحدة اللي تيجيو، وايلتايل  03تيجيوش أكثر من 
هاد اإلشكال ما مطروحش، الشي الخور اللي تكلمتو عليه دايل 
اإلجراءات احلمد هلل راه حنا قاميني بواحد اجملموعة دايل 

ن إلزام حنا مدى بنا إيال عملنا جتيو تعاونوان اإلجراءات، تتكو 
انتما ألن الربملاين إيال الزمنا أيقولك واك واك أعباد هللا ال ما 
تلزموان شي اللي بغى خيرج وقتاش ما بغا وخليهم يوصلو حىت متا، 

يف  les tichets هادي من بني اخلطط اللي عندان، أوال يف
اد الفرتة اللي هي مغلقة وهالتذاكر غادي حناولو أنه تكون واحد 

الشي دايل التحويل إىل البحات هذا كان معمول به قبل ما 
 ..يتوسع



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس تمداوال  9102أبريل     

 -  

 

47 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت أشكركم على حسن املسامهة يف 
هذه اجللسة، القطاع املوايل املكلف ابلتنمية املستدامة، سؤال عن 

قروي ة املياه العادمة ابلعامل التعميم أنظمة الصرف الصحي ومعاجل
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد عبد اهلادي الشريكة

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة كاتبة الدولة، ما هي سياسة احلكومة يف تعميم أنظمة 
 املياه العادمة يف الصرف الصحي ابجلماعة القروية واستعمال

 .األرصفة الفالحية؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، الكلمة لكم السيدة كاتبة الدولة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

كم  جدا، ألنشكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال املهم 
 كيفما معرفة بعد جناح املغرب احلمد هلل يف الربانمج الوطين لتطهري
السائل اللي هم مشمول اململكة املغربية يف املستوى احلضري اللي 

فيما يتعلق ابلربط دايل الصرف الصحي، كذلك  %56وصلنا به 
فيما يتعلق مبعاجلة املياه  %47حىت كتوصل  ,44.0وصلنا ل 

وم أان كنبشركم السيدات والسادة النواب إن شاء هللا العادمة، الي
جنيو اللجنة نذاكرو على برانمج جديد فيه واحد االندماج دايل 
القطاعات احلكومية من أجل أن نعاجل إشكالية حقيقية فيما 
يتعلق ابملراكز القروية اليت ال ميكن أن نتحدث فيها عن تنمية 

اآلن  9302 راه احنا يف بدون تطهري السائل وابلتايل احلمد هلل
دااب كنربجمو املراكز اليت إن شاء هللا غادي يعنيها هاد الربانمج 

اجلديد اللي حقيقة هو مولود جد جيد فيما يتعلق بتقليص أيضا 
متنا الكلفة اإلمجالية والكبرية واللي غتكون صعيبة فيما يتعلق مبنظو 

ي موضوع املراكز ه البيئية فيما يتعلق حبماية املوارد الطبيعية اللي
 .القروية كما كتعرفو الغنية بثرواهتا املتعددة

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا لكم، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :الناةب السيد عبد اهلادي الشريكة

العامل القروي ابلنسبة هلاد املياه وهاد الصرف الصحي يعين من 
اكل لبعض الدواوير هناك مشاللي نعطيو املياه الصاحلة للشرب 

دايل الصرف الصحي اللي يعين كيمشي يف األزقة وداخل الدواور 
وكذلك كيمشي لبعض املؤسسات التعليمية املراكز هذا يعين  
كيعاين منو العامل القروي هاد الصرف الصحي يعين حنا كنقرتحو 
السيدة كاتبة الدولة إيال يكون واحد املشروع دايل هاد املشروع 

ل املاء الصاحل للشرب يكون مشروع متكامل مع هاد القنوات داي
دايل الصرف الصحي يعين هناك تيكون هناك حىت ختريب هلاد 
الشبكة دايل الصرف إ ن كاين هاد املشكل مطروح، املشكل 
الثاين وهو هاد املياه يعين ببعض األقاليم اللي كتحتاج هاد املياه 

احل  كإقليم الفقيه بن صهادي وابألخص األقاليم الفالحة يعين
اللي حمتاج هاد الثروة هادي، أوال الفالحة، اثنيا نقل الفوسفاط  
كما كيقولو كيمشي كيتستعمل ابملياه الصاحلة ابش كيستعمل 
هاد املادة، كذلك السيدة الوزيرة كاين واحد النهر اللي هو هنر أم 

ذا وال هلالربيع يعين جل األقاليم واجلماعات كيخويو يف هاد النهر 
حىت هو هنر اللي ما بقاش نسميوه هنر أم الربيع يعين راه تبدل 
حىت الطريقة دايلتو والسمية دايلو يعين موضوع آخر إيال كان 

كاتبة الدولة أنه ديرو واحد الزايرة هلاد اإلقليم وتشوفوا  السيدة
 .احلالة دايلوا وتشوفوا كيفاش هاد املشاكل اللي واقعة فيه، وشكرا
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 :د رةيس اجللسةالسي

 95السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ السيدة الوزيرة 
 .اثنية

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

الربانمج اجلديد، إن شاء هللا، سيحل هاد الكلفة الثقيلة اللي  
ذا استدركت هاد احلكومة واللي إن شاء هللا هاد كنعرفها وهل

الربانمج غيتحول يف ما يتعلق محاية الثروة اللي كتشمل هاد املراكز 
القروية اجلديدة الصاعدة اللي التنمية دايهلا، احلكومة واعية أن 
البد أن تربط حبماية املوارد وأوهلا املوارد املائية، واليوم إن شاء هللا 

مليون دايل الدرهم هلذه  933مراكز  ي  ستربمج 9302يف 
 ..املراكز

 :السيد رةيس اجللسىة

انتهى الوقت السيدة كاتبة الدولة، السؤال املوايل عن برانمج أتهيل 
املطارح القروية أو عفوا غري املراقبة للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :لناةب السيد حممد عبد احلقا

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة دايل التنمية املستدامة اللي فيها اإلقتصادي 
واإلجتماعي تنتابعوا اجملهودات دايل احلكومة فيه مع الوزراء 
اآلخرين، تنسولوكم من الناحية البيئية على املطارح العشوائية اللي 

املواطنني ات حقيقية على الصحة دقنبلة موقوتة واللي فيها إشكالي
على السالمة دايهلم التزمتيوا ابإلهناء داملشكل من هنا لنهاية 

، فاين وصلتيوا اشنو الطريقة دايل التسريع دايل 9399دايل
 .الوترية واآلاثر على املواطنني؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيدة الوزيرة تفضلوا

ة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن السيد
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

شكرا السيد النائب احملرتم، ابلفعل اليوم إشكالية النفاايت تتعدى 
البعد دايهلا التقين والتدبريي يف النفاايت فقط إىل واحد البعد 

حول وا وراك شفتوا معنا التتنموي إقتصادي، وهلذا احنا كنشتغل
اللي كتشتاغل عليه احلكومة واليوم اللي هو يتكلف مبجموعة 

زايرة اللي درهتا أبقاليم د جهات  43املناطق، أان على األقل 
متعددة اللي كنمشيوا تقدم األشغال ابش كنحولوا املطارح الغري 

املوقوتة  ةاملراقبة إىل مراكز للتثمني، ألننا بغينا حنولوا هديك القنبل
 . إىل كنز خمبع

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :الناةب السيد الشرقي الغلمي

شكرا السيد الرئيس، السيدة كاتبة الدولة اجلهود املبذولة وأرقام 
واعدة نثمن هذه اجملهودات اليت ال ينكرها إال جاحد، حقيقة أن 

دارة النفاايت سيصبح جماال واعدا لإلستثمار، السيدة كاتبة قطاع إ
 :الدولة، رغم كل هذه اجملهودات البد من إاثرة بعض املالحظات

ا اليت ليكسيفي اإلنعكاسات السلبية لعصارة النفاايت :أوال-
تتسرب وال زالت على مدى السنني الشيء الذي يهدد الفرشة 

 .ل املطارح غري املراقبةاملائية، إ ن فالبدار البدار لتأهي

األدخنة املتصاعدة من هذه األخرية واحململة بغاز البيطان  :اثنيا-
 .املضر لإلنسان الشيء الذي يدعو إىل التعجيل بتأهيل املطارح
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تعميم جتربة التجميع للعاملني بشكل عشوائي يف هذه  :اثلثا-
 .املطارح يف إطار التعاونيات على شاكلة تعاونية أم عزة

بتأهيل املطارح نطمح إىل تثمني املواد العضوية وهذا طبعا  :ابعار -
ال يتأتى إال مبواكبة اجلماعات احمللية ماليا من أجل حتفيزها 

 .للفرتات اإلسرتاتيجية الوطنية للقضاء على املطارح العشوائية

العمل على انتقال املطارح املراقبة إىل مراكز التثمني،  :خامسا-
 .وشكرا

 :س اجللسةالسيد رةي

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيدة 
 الوزيرة مما تبقى من الوقت

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

فعل لشكرا السيد النائب احملرتم، ابلفعل الزايرات اللي قمت هبا اب
مجيع اإلخوان املنتخبني اللي كانوا معنا والسلطات احمللية يشهدون 
أن هباديك املنطقة اللي كان مت إغالق داك املطرح كانت موضوع 
الدخاخن وكان موضوع األثر يقلق الساكنة اليوم التزمت احلكومة 

مركز، اليوم احلمد  97مطرح غري مراقبة ل  97ابش حتول واحد 
دايل إحداث عشرين مركز للطمر والتثمني،   93رابة احنااي يف ق هلل

كيخص األمر املدن اللي كتعرفوها، العيون كنت فيها، الداخلة، 
بوجدور مشيت هلا، بين مالل السيمانة اللي فاتت كنت، إفران، 
تيزنيت، طنجة، مكناس، اخلنيفرة، مث الناظور، احملمدية، ورزازات، 

، سمارة، خريبكة، املضيقالقنيطرة بركان، اجلديدة، آسفي، ال
الفنيدق، سوق األربعاء، فكيك، وجدة، هذه إما دااب األشغال 
راه بدات فيها وال الصفقة راه هي يف إطار اإلطالق ابش تبدا 
األشغال، عندان واكبنا اجلماعات الرتابية ألن هذا اإلختصاص 
الرتايب مبواكبة تقنية، عندان مكاتب الدراسات، وحدة على 

لوطين، كل جهة عندها مكتب دراسات كيمشي حىت املستوى ا
اللي عندان  tableau de bord لعندهم كيتابع ابإلضافة إىل

 ..يف الوزارة بتعاون مع وزراة الداخلية ومع..، من أجل أن حنول

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة ونشكركم على حسن املسامهة يف هذه 
 وهو قطاع اإلستثمار سؤال عن اجللسة، منر إىل القطاع املوايل

التوزيع اجلهوي لإلستثمارات للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
 .عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عزيز اللبار

 السيد الرةيس،

تعاين بعض اجلهات من ضعف استقطاب االستثمارات سواء 
دالة هي إسرتاتيجية احلكومة لتنزيل الع الوطنية أو األجنبية، فما

 .اجملالية يف توزيع االستثمارات؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة 
 :رواالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثما

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرةيس،

أوال رمضان مبارك سعيد، غنتكلم على اإلستثمار اخلاص، كاين 
عدد دايل اإلكراهات، من بني اإلكراهات اللي سطرها صاحب 

دايل  0وال 9اجلاللة نصره هللا، اإلكراه اإلداري، وكتعرفوا أبن 
ستثمار تخدم مزاين لإلاملراكز اجلهوية لإلستثمار اللي كانت هي ك

اخلاص، دااب مع هاد القانون اجلديد اللي صادقتوا عليه غادي 
نقربوا مركز القرار ألرض الواقع وألرض امليدان هادي املسألة 
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األوىل، املسألة الثانية كاين اإلكراه دايل الولوج إىل العقار 
 00وغنتكلموا عليه يف السؤال التايل الوزارة قامت ابنتقاء دايل 

مشروع دايل مناطق صناعية ودايل األنشطة اإلقتصادية، املساحة 
هكتار وغادي غري نعطيكم بعض األمثلة  433دايهلا أكثر من 

السمارة، تنجداد، طرفاية، طاطا، آسفي، قلعة السراغنة، سيدي 
 .الطييب، القنيطرة، قرية ااب حممد، سوق األربعاء وجرسيف، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .عقيب السيد النائب احملرتمشكرا، ت

 :الناةب السيد عزيز اللبار

السيد الوزير، حقيقة اجمللس اجلهوي لالستثمارات هادي من 
النقط األساسية اللي هي كتدوز عليها استثمارات اخلواص، اثنيا 
غري لإلشارة فاجمللس اجلهوي للسياحة من أعضاء دايلو من أوائل 

ن ككل أما من انحية ال ميك  أكرب املستثمرين اخلواص يف اجلهة
جلب أي استقطاب استثماري بدون إعطاء أولوايت للمقاوالت 
الوطنية وخاصة الصغرية واملتوسطة من جهة، ومن جهة أخرى، 
عدم تسهيل وتبسيط وعدم تسريع املساطر اإلدارية يف مجيع 
امليادين ماشي غري اإلستثمار إ ن أي مستمر جى وهنا اللي 

داخلة دايلكم، السيد كاتب الدولة، يف املناظرة الحظنا من بعد امل
دايل الصخريات أبن قلتوا أبن تعطى استثناءات للمستثمرين 

عام ابجملانية  07سنني حىت ل  03سنني حىت ل  7الكبار من 
، ابستثنا املقاوالت الصغرى واملتوسطة احمللية والوطنية..، وابلتايل

اح دايل توسطة هي سر النجالسيد الوزير، يعين مزاين املقاوالت امل
اإلقتصاد دايل الدول الراقية والناجحة إ ن هنا تنالحظوا أكرب 
فشل للحكومة هو عدم الوفاء مبا خيص العدالة اإلجتماعية، وأكرب 

آالف درهم للفرد  6دليل هو قيمة اإلستثمار ابلدار البيضاء يعين 
درهم، إن اعرتاف الوزير غي  0933وب.. منسية واملهمشة 

 ..مناظرة الصخريات أبن

 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف؟
 .49اثنية أو ال  09تفضلوا فيما تبقى من الوقت 

السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة 
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

ش نوضح واحد املسألة امليثاق جديد دايل االستثمار غادي غري اب
يعاجل املسألة دايل اإلكراهات اللي متعلقة ابلتنافسية دايل اجلهات 
واجلا بية دايل اجلهات حيت خصنا خنلقو املنظومة الرتابية يف هاد 
اجلهات، أوال كاين املسألة األوىل خلق منطقة حرة يف كل جهة 

 cirو ادي خاص اجلهات ختدم مع اجلامعةوهادي قبل ما ختلق ه
ابش دير خريطة الطريق دايل التنافسية دايل هاديك اجلهة قبل 
مبا نديرو املنطقة احلرة واثنيا غادي تكون إعاانت مالية هلاد 

د املستوايت  9 املشاريع اللي غتمشي اجلهات وإعاانت على
ة  هاملستوى اجلهوي واملستوى دايل األقاليم حبيث داخل اجل

 .كتكون كتقدر تكون تفاواتت

 :السيد رةيس اجللسة

انتهى الوقت، شكرا، منر إىل السؤال املوايل عن مشكل الولوج إىل 
العقار وآاثرها على االستثمار للسيدات السادة النواب احملرتمني 

 .عن الفريق االشرتاكي، تفضل السيد النائب احملرتم مشكور

 :الناةب السيد الشرقاوي الزانيدي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، تعترب من أبرز املعيقات اليت يعاين منها قطاع 
االستثمار هو الولوج دايل العقار، هل من تدبري جيد وعقالين 

 .هلاد العقار؟ شكرا
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 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

عة االسيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصن
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

تنجزات  9304شكرا على السؤال، ابش نقولو بعدا آش دار من 
مليون  023هكتار دايل املناطق الصناعية والغالف املايل  533

دايل الدرهم دااب بغيت جني مليثاق دايل االستثمار كاين واللي 
دايل احلكومة وكندارجو فيه كاينة هو دااب يف األمانة العامة 

شراء حتفيزات ضريبية فيما يتعلق ابلولوج إىل العقار، فيما يتعلق ب
 عقار غري مبين وأيضا فيما يتعلق ب ابملناطق الصناعية للكراء

donc  هادو حتفيزات ضريبية اللي غتكون إن شاء هللا كندارسو
 .فيها إن شاء هللا، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .ا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيبشكر 

 :الناةب السيد الشرقاوي الزانيدي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، كنا ننتظر جوااب يعين مقنعا وشافيا، لكن السيد 
الوزير امسحوا يل أن أقول لكم أبن اإلشكالية تكمن يف السياسة 

معي السيد  يلوالعقارية ببالدان ولكن جات هاد الدولة املغربية خت
الوزير أن سبب بدل أن يكون العقار هو رافعة االستثمار أصبح 
يشكل يعين عائقا االستثمار وتصورو معي أن جوج د السياسات 
اليت وظف فيها العقار كانت سياسات مل ترى النجاح وأان نقول 
هلا فاشية يعين سياسة خمطط املغرب األزرق يعين االستثمار 

عة من القطاعات اللي وظف فيها االستثمار الصناعي يعين جممو 
العقار العمومي اللي هنوض ابالستثمار كانت فاشلة، على سبيل 
املثال السيد الوزير كان فأحياان ما ينتزع العقار من أصحابه أبمثان 

خبسة لالستثمار لكن يوظف بطرق يعين يعين ريعية أصبح يوظف 
 93الساللية ب العقار مثال يشرتى عقار من أراضي اجلماعة 

درهم جيب يعين إعادة النظر يف  0333درهم يف حني يباع ب 
 .توظيف العقار

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا للتعقيب

السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة 
 :مارثواالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالست

أان غنتكلم ليكم على احللول، منشيو لقدام، دااب كاين واحد 
اللي كنديروه مع  fondzid.ma الربانمج اللي مسيتو فوزيد

مليون دايل الطرق فيه خلق  03الربانمج دايل حتدي األلفية فيه 
مناطق جديدة وفيه إعادة أتهيل املناطق اللي كاينة واللي فيها هاد 

جبت منو واحد  le guide معااي هاد املشاكل هاد راه جبت
كاع اجملالس،  نسخة ها هي غتكون هنااي، كاع اجلمعيات 97

األقاليم، اجلهات كلهم يقدرو يلتجأو لطلب العروض اللي بدا يف 
 .فاتح مارس وغادي ينتهي يف فاتح يوليوز

 :السيد رةيس اجللسة

 انتهى الوقت السيد كاتب الدولة، نشكركم على حسن املسامهة
يف هذه اجللسة، نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة 

من النظام  079جبدول أعمالنا. منراآلن لتناول الكالم وفق املادة 
الداخلي جمللسنا املوقر، الكلمة للمتحدث األول عن موضوع 
ظروف ومالبسات مصرع وجرح جمموعة من املهاجرين السريني، 

عاصرة. ركان، عن فريق األصالة واملعلى إثر انقالب حافلة إبقليم ب
 .تفضلوا السيدة النائبة

 :الناةبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرةيس،
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السيد الوزير، لقي العشرات من املهاجرين السريني املنحدرين من 
بلدان جنوب الصحراء مصرعهم، حيث أهنم قدموا إىل منطقة 

وسط بور ضفة املتمرورا ابحلدود اجلزائرية، حاملني معهم حلم ع
أبريل إىل مقربة  92إىل أورواب، لكن هذا احللم حتول يوم السبت 

مجاعية تفوح منها رائحة املوت، و لك إثر سقوط عربة من احلجم 
املتوسط يف جمرى قناة الري، املوجودة يف الطريق الثانوية الرابطة ما 

ليم قبني السعيدية والناظورعلى مستوى مجاعة العثامنة التابعة إل
بركان، ماغاديش نسائلكم السيد الوزير عن ظروف وحيثيات 
، تنظيم عملية اهلجرة السرية هاته ألنه مت فتح حتقيق يف املوضوع

وألن تقدرو جتاوبوان أهنا خارج االختصاص دايل القطاع اللي قبل 
لنا اإلحاطة، وإن كانت يف صلب املوضوع، ولكن غنتكلم على 

رة، ألنه ماشي األول من نوعه يف هاد احلادث دايل انقالب السيا
الطريق هادي، سبقاتو حوادث أخرى مميتة خلفت خسائر بشرية، 
والسبب كان أهنا تعرف منعرجات خطرية تفضي دائما إىل 
حوادث قاتلة يف غياب التشوير الطرقي، األمر من  لك أن هاد 

اللي كرتبط ما  6300الطريق مرتبطة بواحد الطريق اإلقليمية رقم 
 0,3بني بركان والسعيدية، هاد الطريق اللي كانت الكلفة دايهلا 

مليون درهم اللي سامهت فيها الوزارة مع جملس اجلهة، بطبيعة 
احلال هاد الطريق  ات أمهية كبرية كتسهل عملية املرور، كتفك 
العزلة على جمموعة من الدواوير القروية، كتعطي انطباع إجيايب 

اد الطريق كمالت، حلد اآلن راها  للقطاع السياحي، ولكن ه
كاملة، ولكن كاين واحد القنطرة ابقية، الناس كتمشى مع الطريق 
حىت كتلقى راسها متحولة للطريق الثاين، الصيف قادم ونتوقعو 
وقوع حوادث أكرب وأخطر من هادي، كنبهوكم السيد الوزير 

 .لتدارك األمر

 :السيد رةيس اجللسة

 .اشكرا، السيد الوزير تفضلو 

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع اللرملان واجملتمع املدين

أوال خبصوص هاد احلادث املؤمل الذي خلف مصرع وجرح جمموعة 
من املهاجرين، على إثر انقالب حافلة إبقليم بركان، يشرفين أن 

 .أحيطكم بعدد من املعطيات

، خلفت 9302أبريل  95ا تفضلتم وقعت يوم احلادثة كم -أوال
ابملستشفى  0يف عني املكان، و ,0من املوتى، منهم  90

 5حالة نقلت ومت إنقا   96اجلامعي حممد السادس يف وجدة، 
اشخاص من الناجني ونقلوا إىل مركز لإليواء، بسبب أن األمر 
متعلق ابهلجرة السرية، سائق احلافلة سلك واحد الطريق غري 

فة، اللي هي كما أشرمت، كان فيها واحد العدد دايل مصن
اإلصالحات ويف منعرج اللي جبانب قناة الري ملوية التابعة جلامعة 
العثامنة، وقعت احلادثة املؤملة. السلطات احمللية، وكيل جاللة 
امللك ابحملكمة اإلبتدائية، ممثلو املصاحل األمنية، عناصر الوقاية 

قدمي طيب، انتقلوا لعني املكان للمعاينة وتاملدنية، فضال عن طاقم 
 .الدعم للمصابني

من املعطيات الضرورية اليت.. أنه اآلن راه كاين حتقيق قضائي 
وزارة الداخلية فاعل حموري يف  حتت إشراف النيابة العامة

االسرتاتيجية الوقائية من حوادث السري ابلعكس فاش التجار طلبو 
اوب على هاد السؤال عن طريق أن اإلحاطة متنت اإلانبة ابش جن

وزارة الداخلية عن طريق يعين مقاربتني: األوىل مراقبة وزجر 
املخالفات املرورية واالخنراط الدائم يف محالت التوعية والتحسيس، 
أيضا مقاربة أمنية من أجل احلد من هذه اآلفة، من التدابري املقررة 

ر وعلى مستوى احملاو  تشديد املراقبة الطرقية، تكثيف املراقبة على
 .املداخيل واملخارج
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 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، الكلمة للمتحدث الثاين عن 
موضوع إضراب مستخدمي حافالت النقل العمومي جبهة الرابط 

 .سال القنيطرة عن الفريق احلركي، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :يالناةبة السيدة غيثة حامت

 شكرا السيد الرةيس،

تعرف مدينة الرابط أوراش كربى لتأهيلها وجعلها من بني املدن 
املثالية يف املغرب وابلفعل عاصمة األنوار، إال أن هناك نقطة 
سوداء هي النقل احلضري سواء يف مدينة الرابط أو سال أو متارة، 
ابستفحال إضراب عمال النقل احلضري، ومت احلديث مؤخرا عن 

تفاق مع شركة جديدة اليت وعدت إبدخال جمموعة من اال
احلافالت كما وعدت غما هو أفق إدخال هذه احلافالت؟ وهل 
ستعمل هذه الشركة اجلديدة على استخدام، ما مصري العمال 
املضربني؟ وهل هناك ضماانت أبن تقبل الشركة بتشغيلهم وفق 

إلضافة إىل اب شروط تراعي الوضعية املادية واالجتماعية هلذه الفئة
أن هناك يف شهر رمضان ميكن أن يكون هناك حركة تقل بسبب 
هذه األزمة يف شهر رمضان وهذا ال يبشر ابخلري، لذا ما هي 
اإلجراءات اليت ميكن أن تسهل هذه املأمورية واملعطيات اليت ميكن 

 .لكم أن تفيدوان هبا؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .ة، السيد الوزير تفضلواشكرا السيدة النائبة احملرتم

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رةيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع اللرملان واجملتمع املدين

السيد الرئيس،  شكرا السيدة النائبة احملرتمة على طرح هاد السؤال،
غادي تبدا يف  Alza-city Bus أوال جمموعة ألزا سييت بوس

، كان هنالك 9302هللا ابتداء من شهر يوليوز العمل دايهلا إب ن 

أبريل اللي من بعد انتج  4يوم تواصلي للشركة مع املستخدمني يف 
 stareo عليه اإلضراب اللي عدد من املستخدمني دايل شركة

حول  Alza اخنرطو فيه العرض اللي تقدمت به الشركة دايل
للي ما ا تدبري املرحلة املقبلة خاصة ابلنسبة لعدد من القباض

استافدوش ألنه تطرحو عدد األسئلة من طرف قباض ما 
استافدوش بعد من عملية املغادرة الطوعية، اآلن التساؤالت اللي 
طرحاهتا الشركة يف النقاش هو أهنم عرضو واحد العدد من املعايري 
دايل االستفادة من املنحة ابلنسبة الناس اللي غادي يقومو ببعض 

رح مشروع ابلنسبة ألن هاد اللقاء راه تعقب املهام دايل أيضا تط
أيضا احضر له رئيس مؤسسة التعاون بني اجلماعات العاصمة 
ورؤساء مجاعات الرابط وعني عتيق ومتارة ورئيس جملس الوصاية 

طرحت توضيحات متعددة حول اجملهودات  stareo على شركة
ألنه رئيس مؤسسة العاصمة دار واحد املبادرة دايل إدماج 

مستخدم ابقني دون القباض يف الشركة اجلديدة، كانت  0633
جمهودات أيضا من أجل الرفع من تعويض املغادرة الطوعية إىل 

شهرا يف السنة الذي طبق على أعوان الوظيفة  0.7عوض  9.7
العمومية، لكن رغم  لك املستخدمني قرروا يديرو إضراب على 

ة اقرتحت على أبريل الشركة اجلديد ,العمل ابتداء من يوم 
 السائقني إخضاعهم لربانمج تكوين، مها رفضو، هنا ينبغي التأكيد

مستخدم عند انطالق عملية "املغادرة  9,59على أنه، من أصل 
 ..9306 الطوعية" فشهر شتنرب

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، الكلمة للمتحدث الثالث عن موضوع ظاهرة النقل السري 
 .السيد الرئيس عن الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا

 :الناةب السيد شقران أمام رةيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرةيس،
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  -السيد الوزير، هذا املوضوع اللي بغينا نتناول دايل ظاهرة النقل
كنسميوه سري وإن كان هو ماشي سري، هو راه غري منظم ألنه 
علين، على أي حال هو حتت أعني السلطات، هو يقدم خدمة 

ت واملواطنني يف ظل أزمة النقل، هاد الظاهرة اللي وصلت للمواطنا
للمدن الكربى ووصلت حىت لعاصمة اململكة، حبيث أننا ولينا  
كنشوفو العشرات دايل السيارات اليت تعمل على نقل املواطنات 
واملواطنني، إىل املدن اجملاورة، املدن اللي تنشأت اتمسنا كمثال 

قل ومي اللي مسح أبن املواطن يتنواللي ما توفرش هلا النقل العم
بكرامة، ويف راحة بعد يوم مضين من العمل، هاد الظاهرة اللي 
بطبيعة احلال، هي بغينا وال كرهنا، غري قانونية، لكنها تعاجل 
إشكاال يف الواقع مرتبط ابألزمة دايل النقل، لكن ال ميكن، من 

 الوقت يفأجل حل أزمة النقل، أننا نعطلو القانون بشكل هنائي، 
الذي جيب على احلكومة أن تبحث عن حلول وأن جتتهد وأن 
تقوم بدراسات تسمح هلا بقراءة الواقع كما جيب، عرب جمموعة 
من املدن دايل البالد والقرى، ابلشكل اللي ممكن تقدم به 
إجاابت حىت لإلشكالية دايل العطالة اللي كاينة يف بالدان، ألن 

اخلصاص وتعطى رخص طبقا يكفي أننا نشوفو احلاجيات، 
للقانون، ألن سيارة األجرة ابش يسوقها الواحد، راه خصو تكون 

 6عندو رخصة ثقة، فما ابلنا بشخص حيمل يف سيارته اخلاصة، 
د الناس وهو ما عندوش الرخصة دايل الثقة، ابلتايل  ,حىت ل 

جيب أن نقدم إجاابت عملية قانونية، تعاجل األزمة دايل النقل 
ينة، واللي هي واقع حاصل لألسف الشديد، أان عطيت اللي كا

مثال ابلنمو ج اللي هو العاصمة دايل اململكة، إبعطاء رخص 
استثنائية، مع مراقبة هتم السيارات اليت تنقل املواطنات املواطنني 
واحلافالت كذلك، ابلشكل اللي جيعل الكرامة دايل املواطن هي 

كون مة العمومية اليت جيب أن تفوق كل اعتبار، الراحة دايلو، اخلد
متوفرة، ويف نفس الوقت نقدمو إجاابت لواحد اإلشكاالت اللي  

كاينة اللي مرتبطة ابلعطل، ألن هاد الواقع هذا، لألسف 
 ..الشديد،

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، أعطيكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا

ومة ملنتدب لدى رةيس احلكالسيد مصطفى اخللفي، الوزير ا
 :املكلف ابلعالقات مع اللرملان واجملتمع املدين

 0633إ ن هاد املوضوع كيتعلق ابلنقل ، نضيف واحد القضية 
من املستخدمني دايل الشركة دايل النقل هنا على مستوى 

اللي متبقني غادي تشملهم عملية  030العاصمة، مت إدماجهم و
بريل بدات العملية دايل استئناف أ 97املغادرة الطوعية، ومن 

النشاط والعمل بشكل تدرجيي، املشكلة دايل التنقالت احلضرية، 
هذا واحد من اإلشكاليات الكبرية اللي كتواجهنا، وكتواجه اآلن 
املدن يف بالدان، حىت يف العامل القروي وخا دارت اآللية دايل النقل 

كل قل الغري املهياملزدوج، وهاد الشي أدى لربوز ظاهرة دايل الن
والنقل السري، وخاصة بفعل عدم التوفر على نظام دائم للتمويل 

 %73دايل النقل، مع التوسع دايل املدن. راه كنا شحال هادي 
دايل  %63يف العامل القروي، دااب  %73يف العامل احلضري، 

ساكنة املغرب، مع ارتفاع عدد الساكنة، مركزين يف املدن. اإلجناز 
عة من املشاريع السكنية اجلديدة، دون دراسة مسبقة دايل جممو 

 لكيفية ربطها بوسائل النقل، فضال عن عدم توفر البنية التحتية
الطرقية الالزمة يف بعض املناطق، مما كيأدي هلاد الصعوبة، 
اخليارات اللي دارت: أوال إحداث صندوق مواكبة إلصالح النقل 

 هذا الصدد، ، ابش يعطي إعاانت مالية يف9335يف سنة 
ترفعات اإلعتمادات املالية دايلو، ومت  عدل الصندوق 9304

بعد  لك تشجيع اجلماعات الرتابية اليت تريد إجناز خمططات 
للتنقالت احلضرية عرب دعم مايل هلا، ابش توضع هذاك املخطط، 
وبشكل استباقي لصعب التحدايت. أيضا القيام حبمالت 
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ن ط وأماكن وقوف السيارات ألمتشيطية واسعة النطاق جبميع نق
داك شي فيه خماطر على سالمة األشخاص، يف مدينة الرابط، 
 مواجهة هذه الظاهرة ستتم تدرجييا بدخول الشركة اجلديدة

"ALSA"  اليت حتدثت عنها يف السؤال السابق بدءا من شهر
يوليوز املقبل، توفري عدد كايف من احلافالت  ات اجلودة العالية، 

 .لوقت سياسة اجتماعية مواكبةويف نفس ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هبذا نكون قد استوفينا ما خيص املادة       
. شكرا للجميع، شكرا للسيد الوزير اللي رافقنا طيلة 079

 .ورمضان كرمي رفعت اجللسة اجللسة،

 


