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 الثالثنيحمضر اجللسة 
 
 

 م(.7162 زيو يول 11ه ) 6341 شوال 61الثالاثء : التاريخ
جملس  رئيسل ة الثامنةالنائب ،السيدة حياة بوفراشن الرائسة:
 النواب.

ساعة واحدة وثالثة ومخسون دقيقة ابتداء من الساعة التوقيت:
 .الثانية زواال والدقيقة الثانية

ات املتعلقة ابلقطاعة الشفهية األسئل مناقشة :جدول األعمال
 :احلكومية التالية

 .االقتصاد واملالية 
 .كتابة الدولة املكلفة ابملاء 
 .الوزارة املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة 
  السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد

 االجتماعي.
 .الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
 ملكلفة ابلصيد البحري.كتابة الدولة ا 
 .كتابة الدولة املكلفة ابلتجارة اخلارجية 
  الوزارة املنتدبة املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع

 املدين الناطق الرمسي ابسم احلكومة.
  كتابة الدولة املكلفة ابلصناعة التقليدية واالقتصاد

 .االجتماعي
 
 
 
 

 :رئيسة اجللسة ،السيدة حياة بوفراشن

هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف  بسم
 .املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من دستور اململكة، وإعماال مبقتضيات  611طبقا للفصل       
ة جديدة ليوم يف جلسمواد النظام الداخلي جمللسنا املوقر، نلتقي ا

لألسئلة الشفهية يف إطار مراقبة احلكومة. ويتضمن جدول أعمال 
 .سؤاال موزعة على تسع قطاعات وزارية 71هذه اجللسة املباركة 

من النظام  616قبل أن نشرع يف بسط األسئلة، ووفق املادة       
 الداخلي دائما، سأفسح اجملال للسيدة أمينة اجمللس لتالوة ما ورد

 .على الرائسة من مراسالت، تفضلي السيدة األمينة

 :السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس

 شكرا السيد الرئيسة،

 :توصلت رائسة اجمللس من احملكمة الدستورية ب      

الذي صرحت احملكمة مبوجبه برفض  71/62قرار رقم  -   
ة احمللية يالطلب الرامي إىل إلغاء انتخاب اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخاب

 إقليم كلميم؛

الذي قضت احملكمة مبوجبه إبلغاء انتخاب  76/62قرار رقم  -  
السيد محيد وهيب عضو مبجلس النواب ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

اداوتنان وأتمر إبجراء انتخاابت جزئية هبذه الدائرة، -أكادير
 اداوتنان؛-عمالة أكادير
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كمة مبوجبه برفض طلب الذي صرحت احمل 77/62قرار رقم  -  
 الطعن املتعلق ابلدائرة اإلنتخابية احمللية املنارة، عمالة مراكش؛

الذي تقضي احملكمة مبوجبه إبلغاء انتخاب  74/62قرار رقم  -  
السيد محيد البهجة عضو مبجلس النواب ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

ابت اإقليم اترودانت، وأتمر بتنظيم انتخ-اترودانت الشمالية
 جزئية يف هذه الدائرة؛

الذي صرحت احملكمة مبوجبه برفض  73/62قرار رقم  -   
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

 .أنفا-أنفا، عمالة مقاطعة الدار البيضاء-الدار البيضاء

ومن السيد رئيس احلكومة، توصل مكتب اجمللس مبشاريع       
 :نني التاليةالقوا

يقضي ابملصادقة على املرسوم  71.62مشروع قانون رقم  -   
 6342من ذي احلجة  71الصادر يف  7.61.163بقانون رقم 

(، املتعلق إبخضاع العاملني ابملديرية العامة 7161سبتمر  41)
 للوقاية املدنية لقواعد اإلنضباط العسكري؛

 وتتميم القانون بتغيري 76.62مشروع قانون تنظيمي رقم  -   
يقا املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطب 17.67التنظيمي رقم 

من الدستور الصادر بتنفيذه الظهري  47و 34ألحكام الفصلني 
 62) 6344من شعبان  72بتاريخ  6.67.71الشريف رقم 

 (؛7167يوليو 

يوافق مبوجبه على اإلتفاقية  14.62مشروع قانون رقم  -   
بني اململكة املغربية  7161نونرب  64ديس أاباب يف املوقعة أب

ومجهورية إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية لتجنب اإلزدواج الضرييب 
 ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل؛

م يوافق مبوجبه على اتفاقية تسلي 33.61مشروع قانون رقم  -   
 اململكة املغربية بني 7161ماي  66اجملرمني املوقعة ببكني يف 
 ومجهورية الصني الشعبية؛

يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم  63.62مشروع قانون رقم  -   
بني  7161نونرب  64أبديس أاباب يف بشأن تعزيز التجارة املوقعة 

 احلكومة املغربية وحكومة مجهورية إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية؛

وجبه على إتفا  إنشاء يوافق مب 17.62مشروع قانون رقم  -   
املركز االستشاري حول قوانني منظمة التجارة العاملية املوقع بسياتل 

  ؛6444نونرب  41ابلوالايت املتحدة األمريكية يف 

ع مبوجبه على االتفا  املوقيوافق  13.62مشروع قانون رقم  -   
بني حكومة اململكة املغربية  7161نونرب  64أبديس أاباب يف 

مجهورية إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية بشأن التشجيع وحكومة 
 واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛

يوافق مبوجبه على اإلتفا  بشأن  11.62مشروع قانون رقم  -  
 7161نونرب  64خدمات النقل اجلوي املوقع أبديس أاباب يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية إثيوبيا الفيدرالية 
 دميقراطية؛ال

يوافق مبوجبه على الربتوكول  71.62مشروع قانون رقم  -   
حول إنشاء جملس السلم واألمن التابع لالحتاد اإلفريقي املعتمد 

 ؛7117يوليو  4بدورابن )جنوب إفريقيا( يف 

يتعلق بتغيري القانون رقم  23.61مشروع قانون رقم  -   
ستشارين ه جملس املاملتعلق ابلتعاونيات كما وافق علي 667.67

 (.7162يوليو  11) 6341شوال  61يف 

 7162يوليوز  66إىل  3وتوصلت رائسة جملس النواب من       
سؤاال كتابيا ومت سحب مخس أسئلة  42سؤاال شفواي و 323ب
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شفوية، كما مت حتويل مخسة أسئلة شفوية إىل أسئلة كتابية. شكرا 
 .السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 كرا السيدة أمينة اجمللس،ش

 حضرات السيدات والسادة،

على بركة هللا نشرع يف مباشرة األسئلة الشفهية املدرجة يف       
جدول األعمال، ونستهلها بقطاع اإلقتصاد واملالية مرحبا السيد 

أسئلة السيد الوزير، تفضل دقيقة تفضل السيد  2الوزير. عندكم 
 .الرئيس

 :ورو رئيس فريق األصالة واملعاصرةالنائب السيد حممد اشر 

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 السيد الوزير،

 السيدة الوزيرة،

السيدة الرئيسة، فريق األصالة واملعاصرة قرر عدم طرح       
األسئلة املربجمة هلذه اجللسة الدستورية، وقرر أيضا ابش ما 

 :جملموعة من األسباب 613ادة نطرحوش النقط يف إطار امل

السبب األول: شبه غياب احلكومة وفشلها يف معاجلة  -   
القضااي اإلقتصادية واإلجتماعية للوطن واليت أدت إىل ارتفاع 

 درجة اإلحتقان اإلجتماعي يف عدة مناطق من اململكة؛

اثنيا: عدم التوازن بني املقارابت بني ما هو أمين وما هو  -   
اجتماعي وحقوقي مما يوفر ذرائع كثرية خلصوم اقتصادي و 

اإلستقرار والتنمية ببالدان، وهذه املبادرة السيدة الرئيسة هي جمرد 
 .إنذار أويل للحكومة، شكرا السيدة الرئيسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

إذن منر إىل السؤال األول يف قطاع، نقطة نظام؟ تفضل       
ضل السيد صنتو للسيد الرئيس، تفنت السيد الرئيس.. إيال امسحتوا 

 .الرئيس

ة رئيس فريق العادل النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي
 )نقطة نظام(: والتنمية

 شكرا السيدة الرئيسة،

أوال احنا مؤسسة دستورية، تنقومو ابلدور دايلنا الرقايب وال ميكن   
أن منتنع عن هذا الدور الرقايب. ولكن يف نفس الوقت، كذلك 

نا كنوهو ابجملهودات اللي تتقوم هبا احلكومة من أجل معاجلة اح
خمتلف القضااي اإلجتماعية واإلقتصادية املطروحة. وتنعربو كذلك 
احنا على استغرابنا، تنقولو ملصلحة من هاذ اإلرادات اللي 
تنشوفوها متعاكسة؟ كاين إرادة على أعلى مستوى يف البالد ابش 

ينتهي، وكانت إجراءات اللي هي هاذ امللف دايل االحتجاجات 
 ...مكنت من أن األمر أصبح على مستوى جمموعة من املناطق

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، إيال امسحتو، تفضل السيد الرئيس

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

لربملانية؟ امن حقنا أن نقول ملصلحة من نريد تعطيل املؤسسة       
 ...وملصلحة من أن نرى هذه اإلرادات املتعاكسة

 :السيدة رئيسة اجللسة

انتهى السيد الرئيس.. شكرا سنمر إىل السؤال.. شكرا..        
كاين نقطة نظام لكل فريق، دران نقطة نظام لكل فريق، نقطة 
نظام دازت غادي ندوزو لألسئلة إيال امسحتو. تفضل السيد 
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لسيد الوزير.. إيال امسحتو.. إيال مسحتو شكرا الوزير، تفضل ا
 .شكرا

إذن منر إىل السؤال األول ويتعلق ابلشروع يف اعتماد األبناك       
التشاركية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، تفضلوا السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مسية وعالل

 شكرا السيدة الرئيسة،

يف إطار اعتماد األبناك التشاركية ابملغرب وما تشهده       
املنظومة البنكية من تطورات هلا ارتباط إبقبال املواطنني على 
اخلدمات البنكية واملصرفية، نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن 
 مقاربة احلكومة العتماد هذه األبناك وأثرها على املواطنني وشكرا؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير تفضلوا للجواب      

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا لفريق التجمع الدستوري على طرحه هذا السؤال املهم       
حول األبناك التشاركية. طبعا الكل يعلم أن هلذه األبناك دور كبري 

 ..يف تنمية

 :يدة رئيسة اجللسةالس

إيال امسحتو الصوت السيد الوزير.. هللا خيليكم عطيو الصوت    
 .للسيد الوزير، تفضل

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 شكرا السيدة الرئيسة،

طبعا  شكرا السيدة النائبة احملرتمة على طرح هذا السؤال،      
التمويل  جمال تنويع أدوات يفالكل يعلم أن هلذه األبناك دور كبري 

ويف جمال دعم االدخار ويف جمال أيضا الفرص الواعدة لإلستثمار. 
فيما خيص هاذ القطاع هناك عمل تشريعي ابتدأ منذ سنوات، 
توج ابلتصويت على القانون املتعلق مبؤسسات اإلئتمان واهليئات 

 . 7163املعتربة يف حكمها، مبا فيها األبناك التشاركية يف 

من طرف جلنة مؤسسة  7161أيضا متت املصادقة يف 
اإلئتمان على املنشور املتعلق ابلواثئق واملعلومات الالزمة لتقدمي 

أصدرت جلنة  7161نوفمرب دايل  74طلب اإلعتماد. يف 
املؤسسات اإلئتمان املكونة من بنك املغرب وزارة اإلقتصاد 

بناك مخسة األواملالية، رأيها بقبول مخسة دايل الطلبات دايل 
مغاربة بشراكة مع أبناك من دول اخلليج منها بنك قطر اإلسالمي 
واجملموعة السعودية البحرينية دران الربكة، وأيضا اجملموعة السعودية 
"غايدنس" واجملموعة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص التابعة 

للتنمية، وهي اآلن مشرفة على بداية اإلستغالل  للبنك اإلسالمي
ماي األخري صدور  61داية العمل هبذه املنتوجات ومت يف وب

مقررات لوايل بنك املغرب ابعتماد كل من أمنية بنك والصفا بنك 
بصفتها بنوكا تشاركية إىل جانب اعتماد البنك املغريب للتجارة 

 .والصناعة والشركة العامة لتقدمي املنتوجات يف هذا اجملال

يف  نتهى بداية العمل هبذه األبناكإذن اآلن يعين املخطط كلوا ا   
األسابيع املقبلة وطبعا سوف نواكب عرب إصدار سندات للسكوك 
يف القريب العاجل من أجل أن تكون هلذه األبناك وسيلة 

 .إلستعمال سيولتها ويف اخلزينة، شكرا السيدة الرئيسة

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيد الوزير، السيدة النائبة تعقيب

 :ائبة السيدة مسية وعاللالن

 شكرا السيدة الرئيسة،
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نشكركم السيد الوزير احملرتم على اإلهتمام البالغ الذي تولونه    
مللف األبناك التشاركية، ومما ال شك فيه فهذه األبناك تساهم يف 
تدعيم اإلقتصاد الوطين، ولكن السيد الوزير حنن نبلغكم اهتمام 

على كل  ركية واملنتوج الذي سيعرضونهاملواطنني هبذه األبناك التشا
شرائح اجملتمع، وال سيما يف ميدان السكن وإحداث املقاوالت 
 الصغرى واملتوسطة، فهذا املنتوج يالئم القدرة الشرائية هلذه الفئات

 .عامة؟ شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا، هل من تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضل السيد النائب 
 .الة والتنميةعن فريق العد

 :النائب السيد عبد هللا هامل

شكرا السيد الوزير، املغاربة تفائلوا خري هباد األبناك التشاركية،    
وليين كيفما ذكر السيد الرئيس كاين إرادات، الرأي العام كيشعر 
أبن هناك إرادات يف عملية التجرجري لإلنطالقة الفعلية هلاذ األبناك 

 ش األبناك ااخارطت يف يهييء الوكاالتالتشاركية، داك الشي عال
يف التسويق، ولكن هناك شروط متتالية يف إصدار هاد العقود 

دايل املغاربة السيد  % 41النموذجية، ويف هذا املنتوجات املالية 
الوزير كينتاظروا فعال حبرارة ابش تفعل عمليا هاد األبناك، داك 

اشي التباطئ راه م الشيء عالش هاذ العرقلة وهاد التجرجري وهاد
 .مفهوم، ونتمناو أنه يف القريب العاجل األمور تطبق، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

هاد املوضوع السيد النائب احملرتم ليس هناك ال عالقة وال جرجرة، 
 ت ابش نعرفوا فنيموضوع مهم كيخصوا ايخذ شوية دايل الوق

حنطوا رجلينا، ابش منني تكون اإلنطالقة تكون انطالقة انجحة، 

ماشي غري نكوروا ونعطيو للعور، خاصنا يكون داك الشيء مبين 
على أساس، وهذا اللي ايخذ شوية دايل الوقت، ودااب كنقولك 
حنن على أبواب بضعة دايهلا بضعة أمتار من بداية الشروع ابلعمل 

 .اك التشاركية، وشكراهبذه األبن

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا، إذن منر إىل السؤال الثاين، طبعا السؤال الثاين لن 
يطرح نزوال عند رغبة فريق األصالة واملعاصرة يف عدم مساءلة 
احلكومة، ومنر إىل السؤال الثالث السؤال الثالث وخيص عن 

ناد ي عند إساإلجراءات املتخذة من أجل احرتام القانون اإلجتماع
صفقات احلراسة والنظافة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .فريق العدالة والتنمية، تفضل أ السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ميمونة أفتايت

 شكرا السيدة الرئيسة،

تلجأ العديد من اإلدارات واملؤسسات العمومية إىل عقد    
ة ا تلك املتعلقصفقات عمومية يف القطاع اخلاص، خصوص

ابحلراسة والنظافة، وهو ما يساهم كثريا يف إنعاش سو  الشغل، 
إال أن الشركات املتعاقدة تواجه مشاكل مع أجراءها لعدم 
استحضارها قوانني ذات الطابع اإلجتماعي، لذا نسائلكم السيد 
الوزير، عن حول اإلجراءات املتخذة من طرف احلكومة حلماية 

 ؟حقو  هؤالء األجراء

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، الرد السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 شكرا السيدة الرئيسة،
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شكرا السيد النائب احملرتمة على هذا السؤال، طبعا كما يعلم    
اجلميع صفقات احلراسة والنظافة ختضع كغريها من الصفقات 

اتر تضمني شروط يف دف العمومية لطلبات العروض مفتوح مع
التحمالت من بينها احرتامات املقتضيات القانونية والتنظيمية 
اللي طبعا اليت تسري على مجيع املقاوالت املغربية ويف هاذ اإلطار 

دايل مدونة الشغل حتث املشغل على احرتام مجيع  71املادة 
أيضا  ومن بني التدابري الالزمة حلماية سالمة أجرائه وصحتهم،

ذ الواجبات جيب االطالع على األجراء كتابة لدى تشغيلهم ها
على املقتضيات املتعلقة ابتفاقية الشغل اجلماعي إيال كانت، رقم 
التسجيل ابلصندو  الوطين للضمان اإلجتماعي، اهليئة املؤّمنة إىل 
آخره من الواجبات. طبعا إيال كانوا بعض، طبعا يف إطار 

ية فة ابملراقبة اللي منها مدير الصفقات تقوم املديرايت املكل
املؤسسات العمومية واخلوصصة على اخلصوص من طرف مراقبو 
ل الدولة واخلزنة املكلفون ابألداء املعنيون مبراقبة املراقبة القبلية لك

الصفقات ومدى احرتامها طبعا للمسطرة وأيضا احرتام املؤسسات 
 .واملقاوالت اللتزامايها اإلجتماعية

لمقاوالت األخرى اليت ال ختضع للمراقبة فاآلمر ابلنسبة ل   
ابلصرف هو املسؤول على أن املؤسسات أو املقاوالت اليت تعمل 

 ...معه أن حترتم القوانني اجلاري هبا العمل، ابإلضافة إىل هيئات

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة منينة مودن

السيد الوزير، واقع احلال ينايف هذه الشروط اليت أشرمت إليها،    
إذ يف وضع منتهك للدستور، ملدونة الشغل مث لدفاتر حتمالت 
املناولة تدبر شركات املناولة يف جمال انسحبت منها الدولة، ويف 
ظروف مهينة للمستخدمني املستخدمات من الكادحني 

برية للي كيشكلو الشرحية الكوالكادحات، وكنعرفوا أن النساء مها ا

يف هاذ اجملال، لذلك املطلوب إنصاف ومتتيع هذه الفئات ابحلقو   
كشرط ال بد منه إىل حني مراجعة هذا النمط من التدبري أو على 
األصح هذه اإلستقالة، واألوىل اعتماد املناولة يف تدبري الصفقات 

ض رو بواسطة وكاالت متخصصة، إذن هذا هو اجملال اللي املف
نديرو فيه املناولة، تدبري مواقع فيها امتيازات وأجور عليا، مث 

 .ابألحرى تدبري التعامل مع الوقفات حرصا على السالمة

 :السيد رئيسة اجللسة

من النظام الداخلي،  644شكرا السيدة النائبة، إذن لتفعيل املادة 
هل من تعقيبات إضافية حول هذا السؤال؟ ال تعقيب إضايف، 

ىل السؤال املوايل دائما مع نفس الفريق السؤال عن التعاقد منر إ
املشاريع التنموية للسيدات والسادة عن فريق العدالة مع لتنفيذ 

 .والتنمية، تفضلي السيدة النائبة

 :لسيدة النائبة إميان اليعقويبا

خبصوص اإلجراءات القانونية نسائلكم  ،السيد الوزير
تعاقد مع ها بغرض تفعيل مبدأ الوالتنظيمية اليت تعتزمون اختاد

 .اجلهات وصندو  التأهيل اإلجتماعي يف اجلهات؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

املتعلق  66.63كما يعلم اجلميع القانون التنظيمي رقم    
تصاصات دايل اجلهات، كاين اختصاصات ابجلهات حدد اإلخ

ذاتية، اختصاصات مشرتكة مع الدولة واختصاصات منقولة، كما 
نص هذا القانون التنظيمي على أن اجلهة اليت متارس 
االختصاصات املشرتكة مع الدولة عن طريق التعاقد ميكن أن 
متارس هذه االختصاصات عن طريق التعاقد أو مببادرة من الدولة 

من اجلهة، كما ميكنها مببادرة منها وبتمويل ذايت أن  أو بطلب
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تتوىل متويل أو تشارك يف متويل إجناز مرفق أو جتهيز أو تقدمي 
 خدمة عمومية. 

ابختصار هاذ التعاقد مع اجلهات كيكون يف إطار إما 
اإلختصاصات املنقولة أو االختصاصات املشرتكة واليت تتعلق 

تماعية صادية والتنمية القروية اإلجمبجاالت متعددة كالتنمية االقت
والثقافية إىل آخره، واآلن حنن منكبون لوضع اإلطار احملدد 
ألشكال هاد التعاقد بني الدولة واجلهات وكذلك فيما بينها وابقي 
اجلماعات الرتابية، مع العلم أن هاذ القضية دايل التعاقد راه بدينا 

مليار درهم  611 فيها، ميكن يل نقول لك اآلن، كاين اكثر من
وبعض اجلهات  دايل اتفاقيات بني طبعا الدولة يف مجيع أجهزيها

أو بعض أو يف يعين يف بعض املناطق، إيال اعطينا النموذج التنموي 
مليار  22دايل األقاليم اجلنوبية اللي موقعني فيه اجلهات راه 

 1مليار درهم، الرابط مدينة األنوار 1.1درهم، منارة املتوسط 
مليار درهم، طنجة  41ار درهم، الدار البيضاء الكربى ملي

 ... الكربى

 :اجللسة رئيسةالسيدة 

 وشكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة،

 :النائبة السيدة جمدة بنعربية

شكرا السيد الوزير على اإليضاحات اللي تقدمتوا هبا إال أنه ينبغي 
 :اإلشارة إىل ما يلي

الدولة واجلهات هو اليوم مطلب ملّح على التعاقد بينها  -أوال
ي ما تدوز ضرور ى اعتبار أن الدولة ابش تنّزل سياسايها القطاعية

عرب اجلهات، اثنيا ألن اجلهات اليوم وخا اجلهد املبذول يف تطوير 
امليزانية دايهلا إال أنه كيبقى اخلصاص دائما وال أدل على ذلك، 

نة  امليزانية برسم ساليوم جمموعة دايل اجلهات حققت عجز يف
، كذلك عدم التوفر على إطار ينظم العالقة اليوم بني 7161

 الدولة وهاذ اجلهات، كيخلي التعاقد مازال ما شدش طريقو؛

السيد الوزير صندو  التأهيل اإلجتماعي اللي كنتكلمو  :اثنيا
عليه كآلية لسد اخلصاص احلاصل اليوم يف البنيات التحتية من 

هرابء وصحة وتربية، اليوم كنراهنو على هاذ طر  أو ماء وك
الصندو  ابش حيدان من هاذ التفاواتت كذلك عرب صندو  
 التضامن اإلجتماعي، نسائلكم السيد الوزير عن تعبئة املوارد؟
كذلك نطالبكم ابلرجوع إىل تقرير اللجنة االستشارية الوزارية، 

سائلكم ريا نألهنا جات ابقرتاحات مالية مهمة يف هذا الباب، وأخ
من القانون التنظيمي  711السيد الرئيس عن تفعيل املادة 
 ..للجهات؟ واليت تنص على ضرورة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن هل من تعقيب إضايف، ال تعقيب إضايف حول    
املوضوع، إذن منر إىل السؤال املوايل عن حصيلة تدبري صندو  

يدات على القيمة املضافة للسحصة اجلماعات احمللية من الضريبة 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

 .النائب

 :النائب السيد عبد هللا هامل

 6411السيد الوزير احملرتم، حدث حساب خصوصي منذ    
حول حصة اجلماعات احمللية من الضريبة على القيمة املضافة يف 

 توزيع مداخيل هذا احلساب، غياب نص تنظيمي حول معايري
 نسائلكم السيد الوزير، احلصيلة التفصيلية الرقمية حول تدبري هذا
الصندو ؟ وعلى أي أساس استفادت اجلماعات الرتابية من هذا 
الصندو  بعيدا عن كل استغالل سياسي وانتخايب؟ مث نوعية 

 .املشاريع التنموية؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .السيد الوزيرشكرا، رد    
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 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

يف اللجنة، ولكن نعطي بعض األرقام، هاذ الصندو  اللي  ..   
تفو   7164حقق مداخيل يف  TVA دايل %41كتجي فيه 
مليار درهم، إذن واحد  7121: 7161مليار درهم، ويف  7721

وزارة  هوداتالتطوراللي راجع لإلصالحات الضريبية، وراجع جمل
 .اإلقتصاد املالية يف جمال التحصيل

من السقف  %17فني كيمشيو هاذ هاذ النفقات؟ كيمشيو يف    
 التقديري كيمشي لتغطية نفقات التسيري اليت توزع بني العماالت

، طبقا ملعايري مرتبطة %36، واجلماعات %66واألقاليم 
درة م ابلقابملساحة، عدد السكان ابلنسبة للعماالت واألقالي

اجلبائية ومستوى املوارد الذاتية ابلنسبة للجماعات، وتقوم وزارة 
الداخلية إببالغ كل هذه اجلماعات طبعا يف بداية السنة 

ويهم تغطية  %62ابإلعتمادات املخصصة هلا، حصة التجهيز 
التحمالت اخلاصة ذات الطابع األولوي أو الظريف املرتبطة 

ز البنيات ماعات الرتابية يف جمال جتهيابجملهودات اليت تبذهلا اجل
توجه لتغطية حتمالت  %46التحتية وأتهيل اجملال إىل آخره. و

غري جمزأة ومشرتكة بني اجلماعات أو جل اجلماعات واملتمثلة يف 
 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إنعاش التشغيل، حماربة البطالة إىل

جي مع كل مشروع آخره، وعلى كل حال هاذ الصندو  راه كي
ل، قانون املالية اللي فيه التحمالت وفيه النفقات وفيه كل التفاصي

 .شكرا السيد الرئيس

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب، السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة لبىن الكحلي

 شكرا السيدة الرئيسة،

ر وم جوهالسيد الوزير، شكرا السيد الوزير، لكن الي 
السؤال ماشي هو شحال كانت يف هاذ الصندو ، شحال 
تصرف منو! ولكن جوهر السؤال السيد الوزير هو معرفة أصناف 
اجلماعات الرتابية اللي كتستفد من هاذ احلصة، وملاذا كل هذا 
ة التأخري يف اإلصدار دايل املرسوم املتعلق مبعايري التوزيع دايل احلص

للجماعات الرتابية،  la TVA صة دايلاجلماعات الرتابية، احل
صحيح أنكم صدرمت واحد اجملموعة املراسيم، لكن عالش سبقتو 

األمر الثاين السيد الوزير، هو أن هاذ احلصة    شي وخليتو شي. 
دايل التجهيز هي حصة استثنائية، كاين مجاعات ترابية فعال 

ن هذه ماستفاذت منها، لكن كاينة مجاعات ترابية كثرية ملتستفذ 
احلصة، وخاصة هي مجاعات القروية حمتاجة هلاذ املشاريع املرتبطة 

 ابلتجهيز،

األمر الثالث السيد الوزير، هو أن اليوم كاينة أحكام قضائية    
عين مل تنفذ ملدة سنوات، اليوم ي صادرة ضد هاذ اجلماعات الرتابية

 .مطالب أن هاذ اجلماعة أهنا تنفذها وتنفذها ابستعجالية

 :سيدة رئيسة اجللسةال

شكرا، هل من تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تعقيب إضايف؟ ال 
تعقيب، السؤال األخري لدى السيد وزير اإلقتصاد واملالية حول 
ارتفاع ديون املغرب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .اإلشرتاكي، تفضلوا السيد الرئيس، تفضلي السيدة النائبة

 :سيدة السعدية بنسهليالنائبة ال

شكرا، العديد من الدراسات والتقارير أكدت على ارتفاع نسبة 
املديونية يف املغرب بتزايد وترييها ملا لذلك من انعكاس على 

ون شنا هي اإلجراءات اليت تنو  واإلجتماعية،األوضاع اإلقتصادية 
اختاذها وتدابري استعجالية إليقاف هذه املديونية أو التقليص من 

 .نسبتها وآاثرها؟ شكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

املديونية أنواع، طبعا كاينة املديونية داخلزينة، كاين املديونية 
 العمومية، لكن بعدها بغيت أنكد ليكم إيال كنت كتجي يف

l'autoroute هديكايك واش ما عمرك تساءليت  
l'autoroute  ،كيف بنيناها ؟ راه بنيناها ألن خدينا كريدي

واش عمران ملي كنشوفوا املطارات والتجهيزات هاذ الشي كله إيال  
كانت املديونية تتمشي لإلستثمار هذاك راه مفيد ألنه كيخلق 
 ثروة وكتجهز بالدان ابش جييبوا استثمارات طبعا خاصة والتنافسية

خره، ولكن خصها متشي غري لإلستثمار ألن دايل بالدان إىل آ
مبواردان الذاتية ما ميكناش يكون عندان ألن هاد االستثمار كيف 
ة  ما قليت خلق فرص الشغل وكيخلص الثروة، اثنيا ابلنسبة للمديوني

كتسولين أان على املديونية أان كل سنة هاد املديونية الربملان هو 
حد الصف داملديونية الذي يرخصها، كل سنة كنجيوا كاين وا

أنتما اللي رخصتم املديونية يف شقها املتعلق ابملديونية اخلارجية 
وابملديونية املتعددة السنوات، يعين وابش كتجي هاد املديونية 
مناش كتجي؟ كتجي أوال وهذا اللي مهم جدا أن القانون 

 التنظيمي لقوانني املالية، ال حدد هذه مزاين

 :السيدة رئيسة اجللسة

 كرا السيد الوزير، تعقيبات السيدة النائبةش

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

السيد الوزير مع احرتاماتنا، هاذ املديونية يف حكومة 
التناوب منني درايها منني حاوالت أهنا تقلصها وكان قرار شجاع 
أهنا تقلص من املديونية قلصات منها ماعطاتش تربيرات، ألن 

ن ملواطن من جيبه إيال كانت شي استثمارات فماملديونية كيأديها ا

حق املواطن، أنه تكون استثمارات ألن هاذ حق لتحسني أوضاعه 
، وحتسني البيئة اللي كيعيش فيه، وفتح جمال دايل التشغيل دايله

أربع سنوات كانت ظروف مواتية، كان ااخفاض دايل سعر 
 دي؛اعالطاقة، وكانت موارد خارجية ومع ذلك ضل املنحى التص

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السيد الوزير ما تبقى من، تفضلوا، انتهى الوقت 
انتهى الوقت ما عندكومش الوقت انتهى الوقت، شكرا السيد 
الوزير على املسامهة الطيبة يف هذه اجللسة، ومنر للقطاع املوايل 
مرحبا ابلسيدة كاتبة الدولة ، فقط أريد أن أذكر للسيدات والسادة 

لنواب خبصوص إستعمال البطاقة ألن بعض األمساء كتبان هنا ا
وكاين بعض األمساء ال تسجل ال   règie عندان وكتسجل عند

إذن  .كانت عندكم حاضرة من األحسن تستعمل، شكرا جزيال
داألسئلة، السؤال األول حول توفري  1السيدة كاتبة الدولة عندكم 

ادة وية للسيدات والساملاء الصاحل للشرب لساكنة املناطق القر 
النواب احملرتمني من فريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا 

 .اإلخوان يف الفريق

 :النائب السيد صاحل أوغبال

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 ..ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف من حكومتكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

بطرح  ائبإيال امسحتوا هللا خيليكم نساعدوا السيد الن
 .تفضل السيد النائب، السؤال

 :النائب السيد صاحل أوغبال

نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات املتخذة ملعاجلة 
النقص احلاد يف قطاع املاء الصاحل للشرب ابلعامل القروي؟ شكرا 

 .السيدة الوزيرة
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيد الرئيسة،

بداية أود أن أتقدم للسيدات والسادة النواب ابعتذار على    
الغياب االضطراري يف األسبوع الفارط وذلك نتيجة الجتماع 

كن شي سيد وزير آخر أنه جييب، ولرمسي كان بودي أنين نعطي ل
األمور تتطلب يعين تقدمي بعض التدقيقات التقنية، لذلك أحلحت 
أن أكون شخصيا يف إطار هاذ اجللسة، السيد النائب احملرتم ال 
بد من اإلعرتاف أبن بالدان حققت واحد اجملهود جد جبار على 
ه جالتعميم التزويد ابملاء الصاحل للشرب ابلعامل القروي بو 

مليون يف بداية التسعينات اآلن  711اخلصوص، انطبقنا من 
نستثمر أكثر من مليار درهم سنواي، وهذا كان عندو وقع جد 
مهم على مستوى ظروف عيش الساكنة ابلعامل القروي وعلى 
مستوى أيضا التنمية البشرية وعلى مستوى التمدرس ابألساس 

ع بعض التفاواتت م %41.1الفتاة القروية، اآلن نسبة التزويد 
ما بني اجلهات، اآلن هناك مشروع من أجل معاجلة اإلختالالت 
على مستوى املناطق فيما يعرف مبجال التأهيل الرتايب جلميع 
املناطق اجلبلية، هناك استثمارات مرصودة هلاذ اجملال يف حدود 

مليون درهم توجه ابألساس للمناطق القروية اليت الزال فيها  211
ويد أقل من املعدل الوطين، بشراكة مباشرة ما بني معدل التز 

املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب واجلماعات الرتابية 
 .واملديرية العامة للجماعات احمللية، شكرا لكم السيد النائب

 :اجللسة ةالسيد رئيس

 .السيد النائب التعقيب؟شكرا، 

 :النائب السيد صاحل أوغبال

من  % 41، النسبة املئوية اللي عطييت دايل كذا السيدة الوزيرة
ميكن  %41التغطية دايل املاء الصاحل للشرب ابلعامل القروي وال 

بقات خنيفرة بوحدها اللي مازال ما عطيتوهاش صفر، ما زال ما 
عندان حىت حاجة يف قطاع املاء الصاحل للشرب، السيدة الوزيرة 

واحد  ابللي كتعيش على أبن منطقة دايل مريرت والنواحي دايهلا
املعاانة كبرية وكبرية بزاف يف القطاع دايل املاء الصاحل للشربـ، 

سنة  41ونقولك السيدة الوزيرة أبن السكان دايل مريرت منذ 
سنة منطقة خنيفرة عمالة خنيفرة، منطقة مريرت  41أكثر من 

سنة بواحد املاء يف البيوت دايهلم اللي  41والنواحي كيعيشومنذ 
فيه واحد النسبة دايل امللوحة كبرية بزاف أكرب من املعتاد  هو

صحيا، وعدتوان السيدة الوزيرة هاذي يف الوالية السابقة ابللي  
كاين واحد الدراسة توصلت هبا من طرف املصلحة اإلقليمية 
دايل املاء الصاحل للشرب كتقول أبن كاينة واحد الدراسة دايل 

ي تزود املنطقة ابملاء الصاحل مليون دايل الدرهم اللي غاد 41
 .للشرب من أزرو من مدينة أزرو مرورا من حد واد إيفران

 :اجللسة ةالسيدة رئيس

لوا السيد، تفض السؤال؟شكرا، انتهى الوقت تعقيب إضايف يف 
 .تعقيب إضايف عند العدالة والتنمية

 :النائب السيد حممد احلمداوي

 شكرا السيدة الرئيسة،

ولة عانت جمموعة من الدواوير يف إقليم العرائش السيدة كاتبة الد
من انقطاع املاء الصاحل للشرب يف جمموعة من الدوائر وعلى 
رأسهم مجاعة الزوادة اللي كتوجد فو  الفرشة املائية، يعين املشكل 
دايهلم ماشي ندرة املياه ولكن املشكل دايهلم هو التجهيزات 

و ختصة، إىل حد وصلوالتدبري دايل املاء من طرف املصاحل امل
دايل كلم  1حىت  3الناس دايل الدواور كيمشيو يسقيو املاء على 
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دايل تزويد العامل القروي أي  %41ومها كيدخلو يف ديك 
حمسوبني أهنم كيوصلهم، نتمىن السيدة الوزيرة تدخل معايري 
جديدة وهو االستمرارية يف التزويد وصلح األعطاب واش ساعة 

 .يومني وال شهر أو شهرين، وشكراأو ساعتني يوم أو 

 :اجللسة ةلسيدة رئيسا

 la مازال؟شكرا السيد النائب، ما عرفتش كاين شي وقت 
régie تعقيب إضايف آخر تفضلوا، أمسح يل، إيال مسحيت ،

 .تفضل السيد النائب، الفريق االستقاليل

 :النائب السيد املفضل الطاهري

د ي على مآل مشروع تزوينتساءل السيد الوزير مع ساكنة غفسا
دائرة غفساي ابملاء الشروب وإقليم شفشاون الذي مت تدشينه من 

مليار، بعدما  31، بعدما مبا قدره 7161يف  طرف جاللة امللك
ا وج أصبح معهاألوصلت أزمة املاء الشروب هباد املنطقة إىل 

السكان يعانون من العطش خاصة يف فصل الصيف، مبا فيها 
بغريها من مجاعات أخرى، يتعلق آمال كبرية عن اتفرانت   مجاعة

إجناز هذا املشروع حىت تستفيد من حقها الدستوري من املاء 
ألف نسمة واملاء موجود يف سد  671الشروب وصل السكان 

الوحدة وما أدراك ما سد الوحدة، أما القضية اللي قلتها دايل 
ل دايدايل هاديك دايل الفيالجات دايل املراكز ماشي  % 41

 .الدواوير، والسالم

  :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا تعقيب إضايف، إذن تنازليت مرة أخرى تعقيب إضايف آخر، 
 .ال تعقيب، السيدة الوزيرة تفضلوا

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيدة الرئيسة،

تفاعال مع تدخالت السادة النواب فيما يتعلق ابملشكل دايل    
خنيفرة، املشكل املشروع هو كاين اإلعتمادات مرصودة املشروع 

ولكن  % 11يف قيد اإلجناز وصلت نسبة التقدم دايل األشغال 
املشكل األساسي هو مشكل تعرض الساكنة السيد النائب 

ة تعرقل جملال تعرض الساكناحملرتم، املشاكل اللي كنلقاها يف هاذ ا
وحتول دون وصول وخروج هاد املشاريع قيد اإلجناز، املشكل دايل 
غفساي، غفساي ابلفعل كان فيه أتخر جد مهم ألن ال يعقل 
أن اجلماعات واألقاليم اجملاورة ألكرب معلمة مائية على الصعيد 
الوطين، ال زالت تعاين من نقص يف التزويد ابملاء الصاحل للشرب 
وما كتستفدش من حقها يف الوصول إىل هاد املعلمة، املشكل 
دايل سد الوحدة كان فيه مشكل طويل، اللي يعين كان فيه عدة 
عراقيل تعرض الساكنة وفسخت الصفقة عدة مرات ولكن املنطقة 

يونيو، يعين مت الشروع  62دايل غفساي يعين مت الشروع فيها يف 
يونيو اللي  62يد سد الوحدة يف اجلزء األول الشطر األول للتزو 

غيجود مدينة غفساي وابقي املناطق األخرى، بقى أتخر يف إقليم 
ولكن  % 11وزان وإقليم شفشاون اللي نسبة تقدم األشغال 

فيها مشكل تعرض الساكنة، وأان أتقاسم معكم هذا الغنب، 
األقاليم اجملاورة سد الوحدة أتقاسم معكم هاد الغنب، وهاذ 

ه كنشوفوا معلمة قدامنا وما كنستافدوش ابملاء اإلحساس أبن
الصاحل للشرب، املشكل اتلعرائش غادي نبحث فيه ألين ما  

 .كنتوفروش على املعلومة الدقيقة، شكرا لكم السادة النواب
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  :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، منر إىل السؤال املوايل ويتعلق إبشكال 
ن زاكورة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عاملاء الشروب إبقليم 

 .والتنمية، تفضلوا السيدة النائبةفريق العدالة 

 :النائبة السيدة نزهة اليزيدي

ألف من ساكنة إقليم زاكورة  411ألكثر من  ظقائ عطش صيفي
السيدة الوزيرة، نسائلكم ويسائل وعودا حمسوبة عليه املواطنة 

م الية ال يصل منها إال الصدى، حيلووعيد مؤجلة ويسائل عدالة جم
وحنن حنلم يف املغرب  TGV من خالهلا بعض املغاربة بقطار

اآلخر بغرفة ماء، نسائلكم عن التدابري اإلستعجالية اليت تنوون 
اختاذها من أجل حل أزمة مالية إقليمية طال أمدها عار على كل 

 .الفاعلني السياسيني يف البالد، وشكرا

 :لسةاجلالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيدة النائبة، السيدة كاتبة الدولة تفضلوا

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا على التشجيع تفضل، إيال امسحتوا شكرا تفضلي

يدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير الس
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

شكرا السيدة النائبة، أحييك على هاد النربة اللي تكلميت 
 ..هبا وعلى هاد احلرقة اللي تكلميت على واحد املنطقة املنطقة اللي

 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .ة الدولةضبط الصوت للسيدة كاتب

السيدة شرفات اليدري افيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلفة ابملاء

أحييك على هاد النربة واحلرقة اللي تكلميت هبا على واحد 
املنطقة اللي أان وقفت شخصيا على املعاانة اليومية للمواطن إبقليم 

لي زريها أكثر من ثالث سنوات زاكورة، وميكن نقول املنطقة ال
مرات هلاد املنطقة  1األخرية هي منطقة زاكورة، تنقلت أكثر من 

اتلسدود  4ورصدان إعتمادات جد مهمة ملنطقة اجلنوب الشرقي 
توجهت يف الثالث سنوات األخرية توجهوا ملنطقة اجلنوب  1على 

الشرقي، وسد أكدس شرفت عليه شخصيا وخرجناه قبل الوقت 
د يشكل اإلجابة الشاملة ملشكل املاء الصاحل للشرب اللي ق

لول هاد املشاريع كلها، خصنا ح مبنطقة زاكورة، ولكن ريتما توجد
اللي ميكن لنا نقومو هبا مؤقتا. احلل بيدكم السيدة النائبة احملرتمة، 
وبيد الساكنة وبيد املنتخبون، منطقة زاكورة تتميز جبفاف هيكلي 

ة" دة اللي متواجدة فيها كاين فرشاة "الفاجيالفرشاة املائية الوحي
د املليون مرت مكعب سنواي، وكاين  1وعارف االستغالل املفرط ل

فرشاة "النفش" اللي كتزود أو كتغدى عن طريق طلقات من سد 
املنصور الذهيب. لألسف كنا خرجنا برانمج ختلف اجلميع عن 

ناك حماولة قل، هإخراج هذا الربانمج، واآلن ننتظر أنه خترج على األ
د البيار تعرضو لنا، املكتب الوطين مّلي مشى  7غري ابش حنفرو 

د البيار وابش يعطي للناش يشربو الفالحني انضو   7ابش حيفر 
كيتعرضو. اآلن كاين حمطة دايل إزالة امللوحة اللي كيشرف عليها 
املكتب، كاين السد، اآلن خصنا حلول على األقل اللي تنخارط 

كنة وتنخارط فيها السلطات حلل املشكل دايل املاء فيها السا 
 .الصاحل للشرب ملنطقة زاكورة
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة شكرا. تعقيب إيال امسحتو، إيال       
 .امسحتو التعقيب، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد حلسن واعري

 شكرا السيدة الوزيرة،

 64هناك جمهودات تبذل، ولكن العربة ابلنتائج،  يف احلقيقة      
دوار السيدة الوزيرة يف "اتكونيت" كتوصل بسيتريان وحدة يف 
األسبوع، املركز دايل "اتكونيت" ساعة يف يومني السيدة الوزيرة، 
مناطق أخرى كيتقطع فيها املاء ابستمرار، يف رمضان تقطع املاء 

درجة. السيدة  31د  د السوايع على "النقوب" يف احلرارة 3
دايل الفاتورات،  7الوزيرة، املركز يف زاكورة، الناس كيخلصو 

الفاتورة دايل املاء غري صاحل للشرب اللي تتزود به زاكورة واملاء 
اللي كيتباع يف الزانقي عرب صهاريج. السيدة الوزيرة، كاين ثقب 

ايل د درتوه يف "الفاجية" قلتو لنا أبن كرييب خاص جتي واحد اآللة
السيدة الوزيرة، وحنن ننتظر ابقي  67البو من أكادير من شهر 

 .ما جات هاد اآللة من أكادير، وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب شكرا. تعقيب إضايف حول املوضوع       
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد أدراق

 شكرا السيدة الوزيرة،

ر السيد النائب هناك جمهودات كبرية تبذل أكيد كما أشا      
وبذلت خالل احلكومة السابقة، ولكن هناك املزيد يف العامل 
القروي لو أتيحت الفرصة للسادة النواب مجيعا نتكلم عن املعاانة 
دايل العامل القروي ولكن خص ثالث نقط: النقطة األوىل كاين 

هناك   اآلابرهناك إشكال يف ما يتعلق ابآلابر، اآلن املياه يف

نضوب املياه يف اآلابر يف جمموعة من املناطق؛ توقف عدد من 
املشاريع نعطي منوذج دايل إقليم سيدي إفين، مجاعة "تغريت" 
واجلماعات اجملاورة هلا هناك توقف للعديد من املشاريع نطالب 
التحقيق فيها؛ أيضا هناك ضرورة إصالح خمتلف الشبكات 

طرف املكتب الوطين للكهرابء واملاء  والصهاريج املستعملة من
 .الصاحل للشرب، شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، إذن منر إىل السؤال املوايل عن اجملهودات       
  ..يف الوزارة

السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء امللكفة ابملاء

 .السيدة الرئيسة عندي حق يف التعقيب      

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .تفضلي السيدة الوزيرة تفضلوا      

السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء امللكفة ابملاء

 شكرا السيدة الرئيسة،

 السادة النواب احملرتمون،

لة مشات ألكادير، طبعا اآللة مّلي كتمشي ما كاينش اآل      
ر حتفر وما كيخليوهاش الناس حتفر تيتعضرو هلا خاصها ترجع حتف

يف بالصة أخرى. ضمنو لنا أبن اآللة غادي متشي حتفر بري يف 
زاكورة وغاجنيبها لكم، ماشي غادي جنيب أان الشركة ونقلها حىت 

فر، شكرا يوهاش حتلزاكورة ويف األخري يتعرضو هلا الساكنة ما خيل
 .لكم
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا. إذن منر إىل السؤال املوايل       
إيال امسحتوا، عن جمهودات الوزارة من أجل تثمني املياه املستعملة 
واحملافظة عليها للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .النائب والتنمية، تفضل السيد

 :النائب السيد حسن احلارس

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة كاتبة الدولة، عن جمهوداتكم من أجل تثمني املياه       
 املستعملة واحملافظة عليها نسائلكم؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة      

ر التجهيز زيالسيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى و 
 :والنقل واللوجستيك واملاء امللكفة ابملاء

 السيدة الرئيسة،

 السادة النواب احملرتمون،

هو مشروع ضخم نستشغل عليه، املغرب اآلن لديه رصيد       
جد مهم ميكن تثمينه وميكن أن يكون بديل يف بعض املناطق 

 ...مليون مرت مكعب اآلن يهدر 111تقريبا 

 :لسةالسيدة رئيسة اجل

 .إيال امسحتو ساعدوا السيدة كاتبة الدولة مترر رسالتها      

السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء امللكفة ابملاء

 ر، املغرب استثمرذمليون مرت مكعب لألسف يه 550..      
اربة اللي سف املقالكثري يف جمال بنية تطهري السائل ولكن لأل

والقدف يف الوسط الطبيعي، آن الوقت  انطلقنا منها هي املعاجلة
أن ننتقل من هذه املقاربة إىل مقاربة معاجلة وإعادة اإلستعمال. 
هاد املشروع كنشتغلو عليه مباشرة من أجل دمج املخطط الوطين 
إلعادة اإلستعمال مباشرة يف املخطط الوطين للتطهري السائل حىت 

مليون مرت مكعب ممكن أن  471صص واحد احلجم دايل اخ
نستعملها يف استعماالت فالحية واستعماالت سقي املساحات 
اخلضراء حىت نستطيع أن اخفف العبء والضغط على املياه 

 .االعتيادية، شكرا لكم السيد النائب

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .نائبالشكرا السيدة كاتبة الدولة، التعقيب عند السيد       

 :النائب السيد حممد مرزوق

 شكرا السيدة الرئيسة،

ها السيدة الوزيرة، ال خيتلف اثنان على األمهية البالغة اليت تولي      
السلطات احلكومية يف جمال التطهري السائل ببالدان وخصوصا 

، إال أن معاجلة هذه اإلشكالية السيدة الوزيرة، 7117منذ سنة 
داها إىل ما البيئية والتقنية البحثة، بل تتعال تقتصرعلى اجلوانب 

هو اجتماعي وثقايف وقانوين دون إغفال اجلانب املايل 
 111واإلستثماري. فالكميات املهمة، وقد أشرمت إىل أن أزيد من 

مليون يهدر، اليت يهدر يف الطبيعة بدون معاجلة كافية وتثمني 
رصا ف مرضي، تشكل خطرا على البيئة من جهة، وتفوت علينا

مهمة إلعادة استغالهلا ألغراض فالحية أو صناعية أو أغراض 
أخرى. فهذا النوع من املياه يشكل خمزون احتياطي بل 

سيصل هذا احلجم  7171إسرتاتيجي، والتوقعات تقول أبن سنة 
مليون مرت مكعب. فهاد النوع من املياه فيها ماء وفيها  411إىل 

رجاعها يكمن يف تدويرها وإمسك وفيها طاقة، فالتحدي احلقيقي 
إىل دورة املياه جبودة عالية لإلستفادة منها. نود أن نشري للفوار  
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الكبرية بني الوسط احلضري والوسط القروي يف اجملال، على العموم 
 .أود أن أشري إىل أمهية وضرورة االستثمار يف اجملال. شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ملوضوع؟ ال تعقيب إضايف،شكرا، تعقيب إضايف حول ا      
 .السيدة كاتبة الدولة

السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء امللكفة ابملاء

إذن السيد النائب احملرتم، حنن مبادرون احنا كنطلبو منكم       
ملراكز اإيال عندكم مشاريع إلعادة إستعمال املياه املعاجلة يف 

يف التمويل  %11دايلكم جيبوها لنا وممكن أن نساهم أكثر من 
التكميلي. احنا كنطلبوكم، السادة النواب احملرتمون، اللي عندو 
شي مشروع فشي منطقة اللي كيهدف إىل إعادة تثمني هذه املياه 
وإعادة إستعماهلا جيبوها أنه ممكن أن ندخل يف شراكة من أجل 

 .را لكم السادة النوابإخراجها للوجود. شك

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة. منر إىل السؤال املوايل عن سياسة       
إجناز السدود الصغرى واملتوسطة ببعض أقاليم وجهات اململكة، 
 .للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري

 :النائب السيد عدي خزو

  .محن الرحيمبسم هللا الر 

 السيدة رئيسة جملس النواب احملرتمة،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السادة والسيدات النواب احملرتمون،

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة عن التدابري واإلجراءات       
احلكومية املتخذة فيما خيص إجناز جمموعة من السدود الصغرى 

 ، ومن أجل احلد يفواملتوسطة لبعض األقاليم وجهات اململكة
إطار الفيضان وختزين املاء وإغناء فرشاة املياه هلذا اإلستغالل إنتاج 
 .املاء الصاحل للشرب وتزويد األراضي الفالحية مبياه السقي وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة      

لتجهيز ا السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير
 :والنقل واللوجستيك واملاء امللكفة ابملاء

 شكرا السيد النائب احملرتم،

ابلفعل بالدان ااخرطت ابألساس يف الثمانينات فهاد سياسة       
السدود الصغرى واملتوسطة اللي كانت كإجابة للجفاف اللي 

سد تلي ما بني  711عرفاتو هاد املنطقة. كنتوفرو على أكثر من 
، صغري وحبرية تلية. اآلن نشتغل بوترية أخرى أو سد متوسط

مبقاربة أخرى، ألن هاد سياسة بناء السدود شابتها واحد 
اإلختالالت وواحد النقائص. ألن كنا كنبنيو سد تلي أو سد 
صغري وعاد كنفتشو أشنو غنعملو به. اآلن انتقلنا مبنطق آخر هو 

كون عندو ي منطق التعاقد، يعين منني جني نبين شي سد تلي 
هدف أو مشكل ميكن أن جييب عنه. أستثين من ذلك مشاريع 
احلماية من الفيضاانت اللي كنبنيوها بدون شرط، ولكن دخلنا 
فواحد املقاربة تعاقدية مع الفاعلني احملليني حىت نضمن استدامة 
عة  هذه املنشآت ما بغيناش نبنيو سدود تلية واخليوها مرمية يف الطبي

أو    بق، بغينا يكون عندان طرف نتعاقد معهكما حدث يف السا
خماطب ابش نضمنو هلاد السدود على األقل وقعها يف التنمية 

سد تلي وفق  67إىل  61احمللية، وتقريبا كنخرجو واحد 
اإلعتمادات املرصودة لكتابة الدولة تعطى فيها األولوية للمنشآت 

 .لنائبيد االلي عندها دور يف احلماية من الفيضاانت، شكرا الس
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 :السيدة رئيسة اجللسة

 .التعقيب تفضل السيد النائبشكرا،       

 :النائب السيد عبد الرزاق انيت إدبو

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيدة كاتبة الدولة،

هناك مناطق يف املغرب حبكم جغرافيتها تعترب مناطق مائية       
منابع أحواض و تتوفر على مصادر غنية من منشآت وسدود مائية و 

وشالالت مثل "أوزود" و"امنيفريي" وكلها يف أزيالل دمنات. 
السيدة كاتبة الدولة، هذه املنطقة لديها أربع سدود، ولكن مع 
األسف الساكنة ال تستفيد من هذه الثروة الوطنية املائية، ال 
مناطق سقوية مهمة وال فرص شغل، بل هناك مناطق تعاين من 

احل للشرب مع انعدام املسالك الطرقية نقص ونذرة املاء الص
للوصول إىل املاء، حىت الطاقة الكهرابئية املولدة من هذه السدود 
موجودة يف هذه املناطق، مثل سد "بني الويدان"، "موالي 

ال تستفيد منها  يوسف"، "احلسن األول"، سد سيدي ادريس
 .الساكنة واجلماعات املتواجدة على ضفافها

لكم على أن الساكنة تستفيد من هذه الفيضاانت نعم نؤكد       
والرتسبات واجنراف الرتبة وانقطاع املسالك الطرقية وهي على 

خري مثال ما وقع يف مجاعة "تباروشت" من قلتها، ومنها مثال 
فيضاانت وقطيع املواشي إىل غري ذلك... و"آيت أومديس" 

 . "أملسا"و

ي نسألكم عن السد التلوابملناسبة السيدة كاتبة الدولة،       
وهبذه الدقيقة فهناك مسرية يف "تديل فطواكة" يف اجتاه قلعة 
السراغنة، مطالبتهم هبذه الساكنة اليت حتيط هبا أربع سدود فقط 
 .لسد تلي، فهذا مطلوب مشروع ونشكركم السيدة كاتبة الدولة

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

ل السيد فية تفضشكرا، شكرا السيد النائب. تعقيبات إضا      
 .النائب

 :النائب السيد محزة الصويف

 شكرا السيدة الوزيرة،

نثمن سياسة السدود وما جاء يف الربانمج احلكومي، ولكن       
نطالب ابلتعجيل إبخراج سد "بولعوان" مبنطقة "سكساوة" إبقليم 
شيشاوة وسد "أمسغو" بورزازات، وسد "تكزيرت" ببين مالل، نظرا 

عجايل وامللح هلذه املشاريع. فمثال سد "بولعوان" للطابع اإلست
حىت أن الشباب أصبح يسمي هذا  6421إبقليم شيشاوة منذ 
، تنتظره الساكنة نظرا للوقع اإلجيايب الذي 6421املشروع مبشروع 

سيكون يف إحياء األراضي هباد املناطق والتغلب على مشكل املاء 
 .وشكراالصاحل للشرب بشيشاوة وإمنتانوت ومتوكة 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة. تعقيبشكرا السيد النائب      
 .إضايف؟ معذرة السيدة كاتبة الدولة، تفضل

 :كوسكوس  عزيزالنائب السيد عبد ال

كاتبة الدولة، كاين هناك واحد يف نفس اإلطار السيدة        
هلا، ت يف الرتاب داياجملموعة دايل اجلماعات اللي هاد السدود جا

وهاد اجلماعات ماشي مها اللي كيستافدو من هاد.. حبال اللي 
وقع قبيال ابلنسبة لغفساي وسد "الوحدة". أعطي مثال دايل 
إقليم اتزة، سد دايل "ابب لوطا" نقدر نقول ليك أبن مجيع 
اجلماعات دايل هاد اإلقليم كيستافدو من هاد السد غري اجلماعة 

" اللي جا فو  الرتاب دايهلا هاد السد هذا كتعاين دايل "الصميعة
 .واحد األزمة كبرية من املاء الصاحل للشرب، وشكرا
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 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، إيال ما بقاش شي تعقيب إضايف       
 .تفضلوا

السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 
 :اء امللكفة ابملاءوالنقل واللوجستيك وامل

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد النائب احملرتم ماعرفتكش آش من منطقة، راه قليت قلعة      
السراغنة، مرة قليت بين مالل، تلفتيين شوية.. أزيالل املشكل 
الرئيسي يف منطقة أزيالل السيد الرئيس، السيد النائب احملرتم، 

حتتضن  قع اللي مؤهلة أهنامشينا ابش نبنيو سد تلي، ثالثة املوا
سدود ما قبلوهاش الساكنة واقرتحو علينا سد آخر غري صاحل، أو  
 كيقولو يل بنيوه هنااي والطبيعة اجليولوجية دايلو غري صاحلة نبين
سد، أو يتهدم من بعد؟ إيوا خاصنا نكونو مجيع متافقني على 
 ةواحد املسألة، أعطيناكم ثالثة دايل اإلقرتاحات حىت شي وحد

واحد  un seul axe ما عجباتكم يف إقليم أزيالل، عجبكم
املوقعى وحيد اللي هو غري صاحل، الطبيعة اجليولوجية دايلو ال 

 .تستحمل أن يشيد فوقها سد تلي

املشكل دايل سد "بولعوان" بولعوان ابلفعل هو مربمج يف       
، نتمىن أننا نتوفرو على 7161السنة املالية إن شاء هللا 

عتمادات املالية ابش اخرجوه ألن غادي يعطي واحد الدفعة اال
ملنطقة شيشاوة ومنطقة امينتانوت، ابب لوطا مجيع اجلماعات  قوية

الرتابية اللي داخلة ذات الطابع القروي اللي داخلة يف إقليم اتزة 
غتعرف التزويد ابملاء الصاحل للشرب هي املشاريع اللي يشرف 

اء ألطوار األخرية دايهلا، وغتخرج إن شعليها املكتب، يعين قيد ا
 .هللا يف القريب العاجل، شكرا لكم

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، إذن إيال عندك ما زال الوقت 
ماعرفتش، منر إىل السؤال املوايل حول مراقبة جودة املياه املستعملة 

دستوري، ال للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع
شكرا تفضل السيد النائب. شكرا، الكلمة عند األخ يف إطار، 

 .زدان للسؤال اآلخر، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد ايسني الراضي

 شكرا السيدة الرئيسة احملرتمة،

السيدة كاتبة الدولة، وجهنا لك سؤاال بصيغة آنية يتعلق ابملاء    
دي ن مغاربة إبقليم سيالصاحل للشرب اللي كيشربوه مواطنو 

سليمان، ما قبلتيش جتاويب السيدة الوزيرة على هاذ السؤال بصيغة 
آنية، علما أنك حضرت للربملان، وابلتايل اليوم اصبحوا عندان 

 :داألسئلة 7اليوم 

السؤال األول، واش هذا استخفاف بساكنة إقليم سيدي سليمان، 
ب املعدة لشر  وعاد السؤال الثاين كيف تراقبون جودة املياه

 .املواطنني؟ شكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجيستيك واملاء املكلفة ابملاء

لى ع أمتىن السيد النائب احملرتم أنك تكون قبليت االعتذار داييل   
الغياب االضطراري يف اجللسة السابقة، فيما يتعلق مبراقبة جودة 
املياه أقول وأكرر هاذ املسألة هي مسألة اللي ما فيهاش تساهل، 
ما فيهاش يعين إخالل أبي مسؤولية، املصادر دايل املياه اللي  
كتوزع عرب شبكات العمومية ختضع ملراقبة صارمة منذ املصدر 

 أقول الشبكات العمومية املراقبة، ما كنقولشحىت عند املستهلك، 
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اآلابر أو نقط املياه اللي كتكون خاصة، وهذا كيخضع يعين 
ملواصفات اجلودة اللي منصوص عليها ومعرتف هبا عامليا وكتخضع 

شبكة دايل املختربات اللي   27لواحد املراقبة دايل أكثر من 
ي كتوزع يف اللكيشرف عليها املكتب الوطين للكهرابء وأن املياه 

الصنابري يعين اإلستهالك البشري هي مياه تطابق ملواصفات 
اجلودة كما املعمول هبا على الصعيد الوطين، شكرا لكم السيد 

 .النائب

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب، تعقيب

 :النائب السيد ايسني الراضي

 شكرا السيد الرئيسة،

واش عندك علم أبنه وسط املدينة دايل  السيدة الوزيرة احملرتمة
سيدي سليمان، هاذ الشي ما تنتكلموش على البوادي، 
الكاميوانت والبكواّبت غادين جايني، تيقولو وا املا حللو للبيع، 
وإذا كان يهمك األمر درهم ونصف لليرتو السيدة الوزيرة، آ اللي  

 le كتكلموا على جودة املياه، هذا املا اللي كيتعطى يف
branchement    املاء مر، قمت السيدة الوزيرة بدوري

كرئيس جملس إقليمي استدعيت املسؤولني دايلكم وكان اجلواب  
كما العادة كالسيكي سوف نعمل على إجياد حلول، واّلت 
سبحان هللا سوف نعمل مسلكة مجيع املسؤولني، السيدة الوزيرة 

، احلمد هلل اللي لاحملرتمة كتكلمي على املعايري وزديت كربيت املشك
ما شادينش معايري داهلواء واّل راكم اعطيتوان شي هواء عاواتين 
حالتو بثمن مهزوز، أ السيدة الوزية هللا خيليك ما ندفعوش الناس 
حيتجوا ونقولو عالش كاين االحتجاجات، نصيحة ما اخليوش 
غدا األمن الوطين دايل البالد يتواجه مع مواطنني خارجني 

. ب املاء الصاحل للشرب، راه خايبة تسمع علينا براتيحتجوا لطل
 .اللهم إين قد بّلغت، شكرا السيد الرئيسة

 اجللسة: رئيسةالسيدة 

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبد الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجيستيك واملاء املكلفة ابملاء

لسيد النائب احملرتم أقول وأكرر أن املياه املوزعة يف الشبكات ا
العمومية واليت ختضع ملراقبة صارمة هي مياه صاحلة للشرب، 

 .صاحلة للشرب، شكرا لكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، إذن منر إىل السؤال املوايل، سؤال حول رفع معدل الربط 
اكي، الفريق اإلشرت بشبكة املياه للسيدات والسادة النواب عن 

 .تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد حممد مالل

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم حول الرفع من معدل الربط بشبكة 
املاء الصاحل للشرب؟ وعن مآل اإلتفاقيات اليت وقعت أمام أنظار 

ق طصاحب اجلاللة يف خمتلف جهات اململكة واليت يهم ربط املنا
 القروية ابملاء الصاحل للشرب؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 ما مسعتوش هللا جيازيكم خبري إيال ما نساعدو عندو بعضيتنا، شكرا
تتسمح وال؟  la régie على اإلستماع إيال كان ماعرفتش واش

 .ما مسعت للسيدة النائبة، تفضل

 :النائب السيد حممد مالل

لرفع من معدل الربط نسائلكم السيدة كاتبة الدولة حول ا
بشبكات املاء الصاحل للشرب؟ وعن مآل اإلتفاقيات اليت وقعت 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

19 

أمام أنظار صاحب اجلاللة يف خمتلف جهات اململكة واليت يهم 
 .الرفع ربط املناطق القروية ابملاء الصاحل للشرب؟ شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

ز ي أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيالسيدة شرفات اليدر 
 :والنقل واللوجيستيك واملاء املكلفة ابملاء

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، ابلفعل اآلن املواطن يف 
الوسط القروي مل يعد يكتفي فقط ابإليصاالت اجلماعية أو 
النافورات العمومية، بل أصبح يطالب حبقه الدستوري يف الوصول 

فردي داخل مبسكنه، واحنا واعيني هباذ املسألة هاذي  إىل ربط
اللي كيشرف عليها مباشرة املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل 
للشرب، لذلك بلوراملكتب واحد املنظومة جديدة تستدعي 
التشجيع للوصول إىل االشرتاك الفردي لكل مواطن عرب ااخراط 

قريبا ة اللي كتساهم تابألساس اجلماعة الرتابية يف هاذ املنظوم
تقريبا من الرفع من  %61يف كلفة الشبكة، واحد %11بواحد 

القدرة اإلنتاجية دايل املنظومة، مع املشاركة أيضا للمواطن حبيث 
الربط  les branchements sociaux أنه كان ذاك
 2درهم اللي كانت كتقسم إىل حدود  4111االجتماعي 

الفردي هلاذ الساكنة هو دخل سنوات، واحنا واعيني أبن الدخل 
بسيط جدا وما تيمكنلهاش تعطي ذاك النصيب الشهري، لذلك 

 la ligne قام املكتب بتعاقد مع البنك الدويل ابش تعطي واحد
ابش خيلص من عند الساكنة خيلصها  financements دايل

هو ريثما تتوفر االعتمادات، وكنحيي أيضا ااخراط اجملالس اجلهوية 
 .شي، شكرا لكيف هاذ ال

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيدة أننا كاتبة الدولة، تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد حممد مالل

شكرا السيدة كاتبة الدولة على اجلواب دايلكم، اللي فعال ما 
نكروش اجملهودات اللي تيقوم به املكتب وتتقوم هبا الدولة، ولكن 

اإلشكال أنه هناك جمموعة من السيدة كاتبة الدولة هناك واحد 
االتفاقيات اللي توقعت أمام أنظار صاحب اجلاللة وأعطيكم 
منوذجا من جهة مراكش أسفي اللي فيه اتفاقيات كتهم األقاليم 
دايل الصويرة، شيشاوة، الرمحانة وكذلك احلوز وإىل غاية اليوم 

وإىل اليوم يعين هاذ اإلتفاقيات كلها   7114وهي توقعت يف 
بقات حرب على ور ، وما متش اتنفيذ دايهلا وهاذ الساكنة كانت 

تتعيش واحد الظروف اللي هي ظروف يعين صعبة، وتتطالب يعين 
 ..بتفعيل هاذ اإلتفاقيات وإعطاء

 :السيدة رئيسة اجللسة

إذن تعقيبات إضافية حول املوضوع، نشوفو باليت نشوفو  شكرا،
 .واقيب؟ تفضلما كاينش تع ،ضة شير ايك ما كاينة يف املعا

 :النائب السيد عبد احلكيم األمحدي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة كاتبة الدولة بغيت ننبهكم لواحد املسألة مهمة دايل 
العملية دايل التدبري دايل املاء الصاحل للشرب يف اجلماعات 
القروية، اليوم املكتب الوطين كيحتج من غياب املوارد البشرية 

تمع تدبري هاذ العملية وكيطلب من مجعيات اجملوالضعف دايهلا يف 
املدين ابش يقومو ابلتدبري بشراكة مع اجلماعات، اليوم اجلماعات 

 .664.63مقيدة ابلقانون التنظيمي 

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيدة كاتبة الدولة على املسامهة، واّل غادي جتاوبو ...، 
 .تعقيب لواضع السؤال تفضل
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 :حممد ماللالنائب السيد 

 شكرا السيدة الرئيسة،

أان اللي بغيت نشري ليه السيدة كاتبة الدولة هو أن هاذ 
املسألة نطالب بفتح حتقيق يف هاذ القضية، حقيقة ألن عندان 
واحد اإلشكال دايل يعين األشغال اللي تيقوم هبا املكتب يف 
اجلهة، فكاين فيه جمموعة من اإلختالالت وكاين تعثر يف تنفيذ 

موعة من املشاريع، فكنطالبو احلكومة أهنا يعين تقوم ابلدور جم
دايهلا يعين الرقايب وكذلك أهنا تّدخل من أجل تسريع هاذ 

  .املشاريع

ومن أجل فك العزلة على هاذ الساكنة اللي تتعيش واحد 
الضرر اللي هو دائم، واحنا مقبلني على فصل الصيف، فأنتما 

ة ذ األقاليم فيها الفرشة املائيتتعرفوا أن يعين جمموعة من ها
 ..ضعيفة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة كاتبة الدولة تفضلوا

السيدة شرفات اليدري أفيالل كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجيستيك واملاء املكلفة ابملاء

 شكرا السيدة الرئيسة،

تور ث التحقيق راه من حقكم والدسالسيد النائب احملرتم من حي   
خيول لكم أن تقوموا مبراقبة أشغال احلكومة، ولكن اللي نبغي 

مشروع، املناطق  611نشري عليه أبن املكتب اآلن كيشتغل على 
اللي حتدثي عليها اآلن كتدخل ضمن هاذ املشاريع اآلن من أجل 

ة اللي ييعين تسريع وترية الربط الفردي جلميع هاذ اجلماعات الرتاب
من حقها أهنا تتوفر على ربط قار ابملاء الصاحل للشرب، شكرا 

 .لكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، إذن كان هذا آخر سؤال 
موجة للسيدة كاتبة الدولة، شكرا على حسن مسامهتكم، والقطاع 
 املوايل يتعلق ابلوزارة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة، مرحبا
السيد الوزير، السيد الوزير ما كاينش، كان هنا وخرج، إذن منر يف 
انتظار، دخل السيد الوزير وخرج، إذن ندوزو للقطاع املوايل يف 
انتظار جيي السيد الوزير، إذن القطاع املوايل مرحبا ابلسيد وزير 
السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، 

الوزير أربعة أسئلة، السؤال األول حول وضعية  عندكم السيد
السياحة الوطنية للسادة والسيدات النواب احملرتمني عن اجملموعة 
 .النيابية للتقدم واإلشرتاكية، تفضل السيدة النائبة واضعة السؤال

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

 شكرا السيدة الرئيسة،

نية يف كم السياحية الوطالسيد الوزير سؤالنا إليكم يهم سياست   
جمالني، اجملال دايل السياح األجانب واستقطابه واجملال الثاين 
العرض املوفر لألسر املغربية. يف النقطة األوىل، ما مها التدابري 
املتخذة لتوسيع الشراكات مع الفاعلني الدوليني من أجل 
إستقطاب سياح جدد من بلدان صديقة ذات مؤهالت كبرية  

وسيا والبلدان اإلفريقية؟ ويف هذا اجملال ما مها كالصني ور 
اإلجراءات املتخذة من أجل استقبال السياح بشكل يليق هبم 
ابخلطوط امللكية اجلوية، وتسهيل إجراءات الدخول يف املطارات؟ 
وفيما خيص النقطة الثانية يهم السياحة الداخلية وأساسا العروض 

ون أن ربة العامل الذين يتمناملقدمة لألسر املغربية، مبا فيها مغا
 ..جيدون يف بلدهم أنشطة يف مستوى انتظارايهم بكل حمطات

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير اجلواب، أعطيو الصوت 
 .للسيد الوزير، شكرا
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السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :جتماعيالتقليدية واالقتصاد اال

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا للسيدات والسادة النواب،

السيدة النائبة عن السؤال املتعلق ابلسياحة بصفة عامة، 
والسياحة الداخلية بصفة خاصة. السياحة الداخلية مادة أساسية 
يف اإلسرتاتيجية السياحية دايل بالدان، حيث هناك حىت أهنا متثل 

عامالت اللي كتشمل هاذ القطاع من رقم امل %31ل  31تقريبا 
دايل السياحة بكامله، اللي تدار ابلنسبة لإلسرتاتيجية اللي كانت 

هي  7171، ضمن اإلسرتاتيجية دايل 7166ترمست سنة 
الرتكيز على السياحة الداخلية بعدة إجراءات، وذكريت بعض 
احملطات السياحية املخصصة للسواح الداخليني اللي تنجز منها 

ثة دايل احملطات، يف أكادير ويف مهيدية ويف إفران وكاين واحد ثال
 واللي احنا غادي جنتهدو ابش نديرو عدة حمطات اللي هي مربجمة

التنفيذ دايهلا يف أقرب اآلجال، هاذ السياحة الداخلية كيخصها  
كذلك نواكبوها إبجراءات اللي تكون كتساعد السواح املغاربة 

جراءات اللي كاينة، كاين اإلجراء ألخذ العطل دايهلم، من بني اإل
 ..دايل الشيك دايل العطلة

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، تعقيب السيدة النائبة؟ انتهى الوقت، إذن هل من تعقيب 
إضايف حول املوضوع؟ ال تعقيب إضايف، إذن منر إىل السؤال 
املوايل عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ االسرتاتيجية السياحية لرؤية 

 .؟ للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق احلركي 7171

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

 السيدة الرئيسة احملرتمة،

 معايل الوزير احملرتم،

 السادة النائبات والنواب احملرتمني،

من أجل إعطاء انطالقة جديدة وجيدة لقطاع السياحة، نتساءل 
 تسريع والتنفيذ اسرتاتيجيةعن اإلجراءات املتخذة من أجل ال

؟ وال سيما ما يتعلق بربط التنمية السياحية 7171السياحة لرؤية 
 ابلتنمية املستدامة والشاملة ملصلحة الساكنة وتثمني الرتاث الثقايف

 ابلنسبة ملختلف املناطق املغربية اليت تعترب جالبة للسياحة؟

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير

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

السيد النائب، هو هاذ اإلشكالية دايل املكانة دايل السياحة يف 
اإلقتصاد دايلنا ال بد ما جنتهدو مجيعا حكومة وبرملان إلرجاع 

ة كتمثل حاملكانة دايل السياحة يف املقام اللي كتستحقو ألن السيا
واحد النسبة كبرية ابلنسبة للنمو اإلقتصادي دايلنا، كتمثل كذلك 
نسبة قوية ابلنسبة مليزان االداءات دايلنا وكيخصنا حناولو أننا 
نستغرقو الوقت اللي ضاع يف هاذ السنوات األخرية ألن غفلنا 
املكانة دايل السياحة يف هاذ املنظومة اإلقتصادية دايلنا، بغيت  

ل أن اجملهودات كتدار اليوم استثمارات جديدة أوال كذلك نقو 
بزرع الثقة من جديد عند املستثمرين يف هذا القطاع، جبمع 
املشاركات دايل القطاعات املوالية واملواكبة هلاذ اإلسرتاتيجية دايل 
التنمية السياحية، ألن كاين قطاعات أخرى اللي تيهمها كذلك 

طط ول كذلك أن تنفيذ املخهاذ القضية دايل السياحة، بغيت نق
األول األزر  راه يف طور اإلجناز، وكاين حمطات اليوم تقريبا جاهزة 
بفضل اجملهودات اللي تدارت، ال املنطقة دايل تغازوت وال املنطقة 
 ..دايل السعيدية واحنا كنجتهدو كذلك لتنشيط بعض الوجهات
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 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .لنائب تعقيبشكرا السيد الوزير، تفضل السيد ا

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

شكرا السيد الوزير على جوابكم القيم، إال أنه أحيطكم السيد 
الوزير أبن العديد من املناطق ببالدان تتوفر على مقومات طبيعية 
متنوعة كفيلة أبن جتعل منها قطبا سياحيا داخليا هاما، ومن 

الغابوي واجلبلي ضمنها إقليم شفشاون الذي جيمع اجملال 
والشاطئي، إال أن هاذ اإلقليم حيتاج إىل أتهيل يساعده على خط 
حاجز املومسية، وتعزيز السياحة به، وكذا إعداد بناية استقبال 
، سياحية، مع توفري كفاءات خمتصة يف التنشيط السياحي والثقايف

وإقامة مشاريع سياحية وخاصة توفري التجهيزات الكفيلة 
ثمرين سياحيني وطنيني ودوليني، أؤكد أبن ابستقطاب مست

تية اإلهتمام ابملناطق اجلبلية والقروية والشاطئية وتقوية بنيايها التح
، 7171وإقامة منشآت سياحية سيساهم يف حتقيق رؤية 

واستقطاب سواح جدد، كما يتعني االاخراط يف محلة تروجيية 
 .بالدان اوإعالمية للتعريف ابملؤهالت السياحية اليت تزخر هب

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا، تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ليس هناك تعقيب، إذن منر 
إىل السؤال املوايل حول أتهيل املرشدين السياحيني الغري رمسيني 

احملرتمني عن فريق العدالة  للسادة والسيدات السادة النواب
 .والتنمية، تفضل السيدة النائبة

 :يشالنائبة السيدة انعمة هب

 شكرا السيدة الرئيسة،

كما هو معلوم أن عددا كبريا ممن يشتغلون ابإلرشاد السياحي    
ال يتوفرون ال على بطائق وال يتوفرون على الصفة الرمسية، يعين 
عمل عشوائي، فلذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات 

مسي ر اليت تتخذوهنا من أجل أتهيل هؤالء قصد اعتمادهم بشكل 
 وقانوين؟

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير للرد

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

شكرا السيدة النائبة، فعال هاذ املهنة دايل املرشدين السياحيني 
السياحة، ويف احلقيقة مها  مهنة أساسية يف هاذ القطاع دايل

السفراء دايل املغرب ابلنسبة للسواح اللي كيجيوا لبالدان 
وكيخصهم يكون عندهم املؤهالت والتكوين الضروري ابش ميكن 
هلم يقوموا ابلواجب دايهلم، هذا املهنة دايل املرشدين السياحيني 

، 7167هي طبعا مقننة يف هاذ القانون اللي تصاد  عليه يف 
. وحنا 7161يف ءات تطبيقية اللي تصاد  عليها مؤخرا وإجرا

يف إطار التهييء ملباراة لتمكني هاذ الناس اللي كيشتغلوا اليوم 
بطريقة غري رمسية ابش يدخلو هلذا النظام الرمسي ويكون عندهم 
الواثئق دايهلم ويكون عندهم كذلك التكوين دايهلم، واملؤسسات 

 .تشتغل على هاذ املشكلالتكوينية دايل وزارة السياحة ك

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .النائبةشكرا السيد الوزير، التعقيب السيدة 

 :النائب السيد حممد أوريش

شكرا السيد الوزير، ابلفعل حنا السيد الوزير، طرحنا هاذ السؤال 
إلاثرة اإلنتباه دايلكم ودايل احلكومة للمعاانة اللي كتعيشها هاد 

، ري من املرشدين السياحيني الغري الرمسينيالفئة وهاد العدد الكب
واللي أنتما عربتو مشكورين على األمهية دايهلم، اليوم يف هذا 
ذا القطاع اإلسرتاتيجي، كيتعرضو للتضييق، كيتعرضو لالبتزاز، ل

السيد  67.11املرجو التسريع بتفعيل مقتضيات دايل القانون 
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ا حىت ال يل دايهلالوزير، وإخراج هاد النصوص التطبيقية والتفع
تضيع حقو  هؤالء اللي عندهم خربة ميدانية كبرية، ويف نفس 

 .الوقت ال يتم فتح الباب للمتطفلني على هذه املهنة

ويف نفس الوقت السيد الوزير، كنتسائلو معاكم على أسباب    
دايل اإلغال  دايل املركز دايل تكوين املرشدين السياحيني الوحيد 

ن مفتوح منذ الثمانينات وخرج عدد كبري من يف املغرب اللي كا
السنوات وهو   3املرشدين السياحيني، اليوم راه مغلق منذ أزيد من 

كيتواجد إبقليم أزيالل. كنتسائلوا عالش ما يعاود يتفتح يف إطار 
هاذ القوانني اجلديدة ويف هاذ النصوص التنظيمية اجلديدة ابش 

 .يواكب هاذ املهنة وهذا املرشدين

 :اجللسةيدة رئيسة الس

شكرا، تعقيبات إضافية خبصوص السؤال؟ تفضلوا السيد النائب 
 .عن حزب االستقالل

 :النائب السيد عالل العمروي

السيد الوزير، غريمعقول أنه يزيد يتأخر هاذ املباراة، خاصة وأنه 
القوانني صدرت واملراسيم أيضا صدرت، والقطاع احلمد هلل هاذ 

ياحة اتسع ألقطار أخرى، كالصني وكوراي دايل السو  دايل الس
اجلنوبية والياابن وروسيا، وكاين هناك مرشدين اآلن اللي كيشتغلو 
ومطلوبني كيتقنو هاذ اللغات وكيتسناوا الرتخيص حىت ما يبقاوش 

 ..عرضة لواحد التهديد

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد الوزير 
 .للرد على التعقيبات

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

 شكرا السيدات والسادة النواب،

فعال هاذ اإلشكالية اللي هي مطروحة اللي كنواعد هبا هو أننا 
نسرعوا العملية دايل ترسيم هاد املرشدين السياحيني اللي كيلعبو 

ساسي، وبغيت نرجع لواحد املركز دايل التكوين اللي عندان دور أ
يف منطقة أزيالل واللي كان كيلعب واحد الدور كبري يف تنمية 
السياحة هبديك املنطقة دايل بين مالل واتغبالت. فهذا حىت هو  
كنشتغلو عليه من أجل افتتاحو من جديد، ابش ميكن لو يلعب 

لية وص يف هاد املناطق اجلبالدور دايلو يف هاذ السياحة، ابخلص
 .دايهلااملدخول  اللي عندها

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

ل اخلاص ابلسياحة والنق امللف د الوزير، إذن انتهىشكرا السي
اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي ومنر إىل القطاع 
املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة، السيد الوزير راه التحق بنا، 
اخرجيت أ السيد الوزير، تفضلوا، إذن كاين سنباشر األسئلة، شكرا 
السيد الوزير، إذن السؤال األول حول التدابري احلكومية املتخذة 
جلعل مستوى األسعار مواكبا للقدرة الشرائية للمواطنني للسيدات 
 .والسادة النواب احملرتمني عن الفريق احلركي، تفضل السيد النائب

 :حممد األمني ديدي النائب السيد

 السيدة الرئيسة،

 السيد الوزير احملرتم،

من بني األهداف اليت التزم هبا الربانمج احلكومي محاية القدرة    
الشرائية للمواطنني، ولعل أهم اآلليات املعتمدة جلعل األسعار يف 
مستوى هذه القدرة الشرائية ففي الوقت الذي تعرف فيه األسوا  

متتالية يف سعر النفط، جند أبن أسعار  الدولية ااخفاضات
احملروقات ببالدان ال زالت مرتفعة، األمر الذي يؤثر على قطاعات 

 :أخرى كالنقل مثال، لذا نطرح عليكم التساؤالت التالية
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ما هي اإلجراءات املتخذة جلعل األسعار عموما وأسعار    
ا هو ماحملروقات خصوصا يف مستوى القدرة الشرائية للمواطنني؟ و 

التأثري احملتمل لتعومي الدرهم الذي تعتزم احلكومة اختاذه على 
 .األسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطنني؟ شكرا

  :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا اتفضلوا السيد الوزير

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

 ،رئيسةالسيدة ال

 ،السيد النائب احملرتم

رمبا هاد األسئلة فيها مستجدات ابلنسبة لداك الشيء اللي     
كتبت ايك، الوزير كيجي موجد على داك الشيء اللي كتبتوا، 
فإذا به تنجيو هنا تلقاو أسئلة أخرى، تنقول أوال احلكومة ملتزمة 

الشرائية،  ةماشي غري احلماية دايل الطاقة الشرائية، ابلزايدة اتلطاق
وخاص الناس يشتاغلوا ألن إىل كان واحد عاطل معندوا كاع 
الطاقة الشرائية، خاص الدجمو النسيج اإلقتصادي هذا هو الشغل 
الشاغل دايلنا يوميا، ولكن ما تنتظروش أن احلكومة غتحد مثن 
ماطيشة، مثن البصلة، مثن العدس، هاد الشيء مشى مع زمان، 

صنا نسهروا على آليات السو  وآليات اآلن كاين آليات شغل خا
 .املنافسة حنا خالدامني يف هاد الشي

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب عندان يف الفريق   

 :النائب السيد حممد األمني ديدي

نعتقد أبن مشكل غالء األسعار ومحاية القدرة الشرائية مطروحة    
لية، عاجل األمور وفق مقاربة مشو حبدة لكن جيب على احلكومة أن ت

وفق خريطة الفقر حبيث أن عددا من املناطق تعاين من الفقر وال 
تتوفر على أدىن مقومات العيش، فما ابلك ابلقدرة الشرائية اليت 

 .تعترب ضعيفة جدا، شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد النائب، كاين شي تعقيب إضايف إيال امسحتوا    
هذا املوضوع، قبل ما جياوب السيد الوزير، ال تعقيب حول 

 .إضايف، تفضلوا السيد الوزير

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

رمبا أان جاوبت على أسئلة كثرية يف هاد رمضان، وعطيناكم    
توى الغش، على اإلحصائيات دايل املراقبة، سواء على مس

مستوى اإلحتكارأوعلى الزايدة املفرطة يف هاذ األسعار، أسباب 
هاد اإلحتكار، إذن اآللية اتلسو  خاصنا نضبطوها، ابقي ماشي 
غدا وال بعد غدا، هذا عمل يومي وحنا خدامني يف هاد الشيء، 

 ،قة الشرائية عالش جايني كاع حناألن إيال ما حفظناش على الطا
هذا اهلم دايلنا والربانمج احلكومي فيه هاد الشيء إذن إن شاء 

 .هللا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير إن شاء هللا، إذن سؤال آخر للسيد    
الوزيرحول توسيع قاعدة اإلستفادة من الدعم املخصص للفئة 

ق العدالة ياهلشة واحملتاجة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فر 
 .والتنمية، تفضل السيد واضع السؤال

 :النائب السيد عبد الرحيم لقراع

السيد الوزير، مبناسبة عرض احلكومة لربانجمها أمام جملسي    
الربملان تعهدت مبواصلة إصالح صندو  املقاصة وذلك من خالل 
الرفع التدرجيي للدعم على بعض املواد اإلستهالكية من أجل 
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املوجهة إىل  يف اإلعتمادات  أساسيتني؛ األوىل الزايدةحتقيق غايتني
متويل السياسات وبرامج تنموية إجتماعية، والثانية الدعم الفعال 
والناجع للفئات اهلشة احملتاجة من فقراء ومعوزين وحيث أن هذه 
الربامج قد حققت وبنسب مقدرة الغاايت اليت أحدثت من أجلها 

 ائلكم السيد الوزير احملرتم، عنعلى عهد احلكومة السابقة، نس
اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة بغية توسيع قاعدة اإلستفادة 
من هذا الدعم ليشمل فئات إجتماعية جديدة تنتظر اإللتفات 

 .إليها والعناية هبا؟ وشكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 شكرا السيد النائب، السيد الوزير عندكم رد؟

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد حلسن الداودي، 
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

 شكرا السيدة الرئيسة،

 شكرا السيد النائب احملرتم،

اللي بغا الفقراء والشرحية املتوسطة الدنيا يقولوا للحكومة 
حيدي صندو  املقاصة راه ماشي الفقراء والشرحية املتوسطة الدنيا 

 وطا كاين اللي كيستهلك كاميو يفهي اللي اللي كتستافد، الب
النهار، مول الفيال كاين اللي عندو ستة سبعة دايل البوطات  
 7كيستهلكهم يف سيماان، وتيجيو تتخزمو هلاذيك البوطا وال 

اللي كيستهلك الفقري يف الشهر، احنا نعطيوها هلم جماان، حنا 
خدامني اآلن ابش تكون بطاقة اإلستهداف، ابش تعرفو كل واحد 
آشنو عندو، ابش فعال ندعم الفقراء، هاذوك الفقراء مها اللي 
غادي يستافدو، اآلن ماشي هو اللي كيستافد من صندو  
املقاصة، إذن احنا خدامني يف هاذ امللف وإن شاء هللا ابش نقولو 

 ، ألن هاذ الدراسة اللي7164البوطا ما تسناش نقيسوها قبل 

م خدامني يف الدراسة اليو كنديرو ما ميكنش توجد يف عام، احنا 
 .ابقي خاص الوقت خاص الوقت فيها بزاف، شكرا

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد رمضان بوعشرة

السيد الوزير، السؤال دايلنا هو يتعلق بتوسيع قاعدة 
قر واهلشاشة، من الفاإلستفادة دايل الفئات اإلجتماعية اليت تعاين 

وابلتايل ال يعقل حسب التصريح اللي دار رئيس اجمللس األعلى 
للحساابت تكون هناك صندو  التماسك اإلجتماعي فيه أرصدة 
مهمة، وهناك فئات إجتماعية مهمة ما زالت مل حتظى بنصيبها 
من هاذ الدعم، وأعين هنا اآلرامل احلاضنات، وابلنسبة للطالبات 

سنة، فبالتايل هاذ النظام  61امى اللي عندهم أكثر من والطلبة اليت
 .دايل احلماية االجتماعية

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

ضلي تف املوضوع؟شكرا السيد النائب، تعقيب إضايف حول 
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

السيد الوزير احملرتم، الفقراء واملساكني واحد الفئة عريضة 
يف اجملتمع املغريب، إصالح صندو  املقاصة أمر مهم أقدمت عليه 
بالدان، ولكن ابملقابل جيب اختاذ كل التدابري الالزمة للوصول لكل 
الفئات اهلشة واحملرومة اليت حتتاج ألبسط شروط العيش الكرمي 

 .ومتكينها من حقوقها اليت يكفلها هلا الدستور، وشكرا
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 :اجللسةالسيدة رئيسة 

السيدة النائبة، تعقيب إضايف آخر؟ ال تعقيب  شكرا 
إضايف، إذن منر للسؤال املوايل املتعلق السيد الوزير ما عندكمش، 

 .بغييت تعّقب تفضل أسيدي

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

بدات  ي الليأوال هاذ الفئة راه هاذ احلكومة اللي فاتت ه
هاذ الشي، واحنا مستمرين كاين استمرارية يف الربانمج احلكومي 
دايل مضاعفة الدعم هلاته الفئات اهلشة، راه اخلطاب سهل، 

 .ولكن تنقول لكم عطيوين شكون الفقري شكون ما فقريش

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا، السؤال املوايل متعلق مبراقبة أسعار املواد 
جوديها، إيال مسحتو نسمعو للسؤال املوايل، السيد اإلستهالكية و 

الوزير، سؤال متعلق مبراقبة أسعار املواد اإلستهالكية وجوديها 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .السيد النائبوالتعادلية، تفضل 

 حممد بلحسان:  النائب السيد

 شكرا السيدة الرئيسة،

ا عترب مراقبة املواد اإلستهالكية من حيث أسعارهالسيد الوزير، ت  
ة حلماية املستهلك من تدين قدرته الشرائيدعامة أساسية  وجوديها

بسبب التالعب ابألسعار واجلودة، فلماذا تعطيل آليات هذه 
املراقبة إال يف مناسبات قليلة وهي مناسبة رمضان؟ وملاذا مل يتم 

إطار  خذ طابعا إستمراراي يفحلد اآلن مأسسة هذه املراقبة حىت ات
ربط املسؤولية ابحملاسبة؟ وما هي التدابري املتخذة لتطوير آليات 
هذه املراقبة حىت تكون يف مستوى متطلبات محاية املستهلك، 

 وشكرا؟

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، الرد السيد الوزير

كومة السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احل
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

لسيد النائب، أوال املراقبة مستمرة ألن كاين موظفني، ا
ماشي غري مومسية، ماشي غري يف رمضان، غري يف رمضان كتحطوا 
األسئلة كثرية إذن كنجاوبو أكثر، أما هاذ الشي دائما مستمر، 

يات السو  لاملؤسسات كثرية دايل املراقبة تنقول املشكل هو قلنا آ
ما مضبوطاش، وابش تضبط آليات السو  املنافسة هذا مسلسل 
طويل ابش ما نقولوش هاد الشي طرا هاد العام والاّل العام اللي 

وغادي تيتعاجل بشوية بشوية، ابش  11فات، راه هاد الشي من 
ما عاواتين كاين اإلسقاطات حبال إيال هاذ الشي هاذ 

اه التحرير، حترير املواد راه  اإلشكاليات ابالحرى تطرحات، ر 
سنوات هذه حترير داملواد، إذن حنا كنحرصو  61كانت اكثر من 

على آليات السو  واملنافسة وإيال كان شي اقرتاح جيبوه، مرحبا 
 .بكم

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب عند الفريق

 حممد بلحسان:  النائب السيد

أنتما  وا خاصنا جنيبوا حناالسيد الوزير، ملي كتبدا تقول
راكم احلكومة، انتما اللي مسؤولني على هاذ الشي، أنتما 
مسؤولني ابش غادي هذاك السو  والتحرير وهاذ املسائل كلها 
احلكومة هي املسؤولة، ماغادي شي فني ّما قلنا شي حاجة 
غتبداوا تقولو جيبوا لنا ديروا فعلوا، احلكومة مسؤولة هي املسؤولة 

 راقبة، وهاذ املراقبة ما كتكون غري مومسية وأغلبها كيزيد هلاعلى امل
يف رمضان، أّما احلكومة مسؤولة على  dosage شوية دايل
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املراقبة طول السنة، واملسؤولية نتاع احلكومة ماشي نتاعت جيبوا 
جنيبوا آش غادي جييب املواطن؟ حنا ما عندان ما جنيبو، انتما اللي 

 .خصكم تديرو، وشكرا

 :سيدة رئيسة اجللسةال

شكرا، تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ ال تعقيب إضايف، تفضلوا 
 .السيد الوزير

السيد حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

مشكلة هادي ايال كان برملاين وما عندو حىت فكرة،  
ملاين كيقرتح والّ ملاين كيقرتح، الرب كيفاش؟ الربملاين راه تيقرتح، الرب 

 .... ميشي فحاالتو، احنا خدامني كيفاش برملاين

 :السيدة رئيسة اجللسة

 حتو، إيال مسحتوا، شكرا. ابقي لكالسيد الوزير، إيال مس
deux secondesإيال مسحيت هللا خيّليك، ابقي لو ، deux 

secondes  غادي يسحب، غادي يسحب واخا، تفضل. 

حلسن الداودي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد
 :املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة

 ...أان جاوبت على اللي مّحل املسؤولية للحكومة بوحديتها

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا، وهبذا السؤال 
ر، شكرا خنكون قد أتينا على هناية هذا امللف وسنمر إىل قطاع آ

السيد الوزير على مسامهتكم القّيمة. ننتقل اآلن إىل قطاع الطاقة 
واملعادن والتنمية املستدامة والسؤال األول، مرحبا ابلسيد الوزير، 
السؤال األول حول حرمان منازل العديد من املواطنني من الربط 

بشبكة الكهرابء للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 
 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب واضع السؤال العدالة

 :النائب السيد ملود مهرية

 السيد الوزير احملرتم،

حيرم جمموعة من املواطنني من ربط منازهلم ابلشبكة 
الكهرابئيةن بدعوى البناء العشوائي، لذا نسائلكم السيد الوزير 

 .يكملعن حرمان هؤالء املواطنني من الكهرابء؟ والسالم ع احملرتم،

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، تفضل السيد الوزير للرد

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

على أية حال هو السياسة دايل البالد دايلنا هو تعميم 
الكهرابء يف كافة الرتاب الوطين، هذا هو اللي مهم، مجيع املواطنني 

كون عندهم اخلدمات األساسية و لذلك ال أعتقد أن هناك ي
حرمان بقدر ما هناك واحد املسطرة جيب أن تتبع، الناس اللي 
عندهم الرخص وساكنني وفق القانون راه كاخيذوها مباشرة واللي 
هو ساكن عشوائي كاينة جلنة واللي مسؤول عليها هو رئيس 

يقول إال املكتب ما ك اجلماعة مع املتدخلني ملي تتعطى املوافقة
آمني، ولكن هاذ القضية ميكن تعاجل مستقبال على أنه أي مواطن 
عندو البطاقة الوطنية، عندو شهادة السكىن، عندو شهادة إدارية 
 .ميكنا نتجاوزوهاذ احلاالت ابش حيصل على اخلدمات األساسية

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب
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 :دئحممد بلعريب بلقاالنائب السيد 

شكرا السيد الوزير على إجابتكم، صحيح ال ميكن أن 
ننكر أن بلدان تقدمت يف هاذ اجملال، وأننا وصلنا إىل نسبة مهمة 
جدا يف االستفادة من هاذ املادة احليوية يف العامل القروي ما ندويش 
على العامل احلضري، غري العامل القروي، ولكنها ما تبقى العامل 

روي أو ما جاء يف السؤال املتعلق بداخل اجملال احلضري نفسو الق
بعض األسر مل تستفد من هذه املادة احليوية بسبب العراقيل اليت 
تقع داخل املنظومة ككل، يعين حىت املسؤولية هنااي راه هي 
مشرتكة واجلماعات مل تعد قادرة على مباشرة هذه القضية، ألنه  

شهادة الربط كاين بزاف دايل كاين اللي اآلن ابش كنعطيو 
العراقيل يف هذا املوضوع، راه اإلنسان اللي ساكن وخا ما يكونش 
البناء غري قانوين وخا يكون البناء قانوين وال غري قانوين هذا حقو 
وحق األبناء دايلو، هاذوك األطفال دايلو وذاك الشي حقهم يقراو 

ل اجملال امش دايحباهلم حبال اآلخرين اللي حداهم، وخاصة يف اهلو 
احلضري اللي مها كيعيشو يف نفس املدن، فإذن املطلوب السيد 
الوزير يعين تناسقا مع ما قلتو هو أن تكون لكم أيضا يعين واحد 
دفعة قوية يف هذا اجملال حىت يتمكن مجيع األسر من هذه املادة 
احليوية واملسائل األخرى تسوى بعد ذلك، ولكن املادة واحلق 

 ..دايل

 :اجللسةسيدة رئيسة ال

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية حول هذا السؤال؟ 
 .بغيت نشوف واش كاين شي تعقيب إضايف، تفضلوا

 :النائب السيد بوعبيد لبيدة

السيد الوزير آالف املنازل أقول آالف املنازل فقط يف 
إقليم الفقيه بن صاحل حمرومة من الربط الفردي ابلكهرابء، رغم 

واجدون التوازن يف اجملال احلضري، وشبكة الكهرابء فو  أهنم يت
رؤوسهم، ال لسبب فقط ألهنم فقراء ومعوزين وليست هلم من 

اإلمكانيات ما يبنون بطر  غري قانونية، حقيقة هاذ الناس هاذو 
بناو بطريقة يعين بدون رخصة، ولكن خاصك تصيب هلم احلل، 

ء بال ثالجة بال ضو  راه أوالدهم هذا جيل، أوالدهم ساير تكربو
 ..بال ماء بال كهرابء، وتيقراو يف الظلمة

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا، عندكم تعقيب السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

ال، طيب أان غنجاوبكم شنو درت أان وأعتذر للسادة 
نه ارية دايل القايد أالنواب كرئيس مجاعة، كاجييب يل شهادة إد

 ساكن وأنه كيصوت يف االنتخاابت كنعطيه املوافقة وكيمشي عند
la régie  وكياخذ الضوء واملاء، ولذلك فالقضية واضحة، هذا

مواطن امسحويل هللا جيازيكم ابخلري، هذا مواطن معرتف به عندو 
بطاقة وطنية عندو شهادة السكىن، عندو شهادة إدارية، عندو 

ل املشاركة يف اإلنتخاابت، هللا جيازيكم ابخلري، خذينا شهادة داي
القرار ومشينا يف هاذ اإلجتاه وحلينا هاذ املشكل هذا، هاذي 
بعض املرات ملا تكون املسطرة بعض املرات معكسة تيخص أيضا 
املنتخب رئيس اجلماعة يتشجع يتوكل على هللا ويدير واحد اللجنة 

دان طيوه أسيدي الضوء ما عنمشرتكة ويتوكل على هللا واحنا نع
حىت شي مشكل، راه القضية واضحة ألن املكتب الوطين كيعطي 

 الضوء وتيعطي املاء ومستعد اللي بغا يطلبها كيعطيها،

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

شكرا السيد الوزير، إذن شكرا السيد الوزير، انتهت 
رة ااألسئلة حول قطاعكم، ومنر إىل القطاع املوايل واخلاص ابلوز 
 .املكلفة ابلصيد البحري أو بكتابة الدولة املكلفة ابلصيد البحري

مرحبا ابلسيدة كاتبة الدولة، إذن السؤال إيال امسحتوا 
السؤال املوجه إىل السيدة كاتبة الدولة املكلفة ابلصيد البحري عن 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

29 

اإلختالالت اليت يعرفها الصيد البحري للسيدات والسادة النواب 
لسيدة ريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل ااحملرتمني عن الف

 .النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

نسائلكم السيدة السيدة كاتبة الدولة عن واقع قطاع الصيد 
 البحري ابملغرب؟

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .قطاع الصيد البحري، تفضل السيدة كاتبة الدولة

ة لدى وزير الفالحة كاتبة الدول السيدة امباركة بوعيدة،
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلفة 

 :ابلصيد البحري

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السؤال كما وجه لنا هو يعين 
تتحدثون عن إختالالت الصيد البحري، أوال نقولكم أنه الصيد 
ى لالبحري قطاع هام وحيوي يف اإلقتصاد املغريب وخري دليل ع

ذلك األمهية اللي اعطاتوا اهليكلة احلكومية احلالية، بتوليه 
اختصاصات يعين خولت له إختصاصات أكرب، وأيضا اعطاتوا  
كتابة الدولة، اثنيا أيضا إبعداد وطرح على أرض الواقع خمطط 

وهو خمطط أليوتيس، وكما  7114إسرتاتيجي ألول مرة منذ سنة 
ي واحد اإلطار عملي تعلمون هذا املخطط اللي كيجي كيعط

وة وأيضا قانوين للصيد البحري، أولويته هو محاية علمية وفعلية للثر 
 السمكية وأيضا تقنني الصيد البحري من األول حىت األخري دايل

la chaine de valeure هذا إضافة كاين أيضا خمطط ،
وطين للمراقبة مدموج يف إطار خمطط أليوتيس وأيضا حىت هو جا 

 .. اآلخر، تتعرفوا أيضا أنه بداية أليوتيس بدينامن األول حىت

 :اجللسةالسيدة رئيسة 

 .شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب عند السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

نعم السيدة كاتبة الدولة احملرتمة، كالمكم مجيل عن 
خمطط أليوتيس، لكن سيديت عندما أعكس كالمكم يف الواقع 

ل عكس ذلك، والدليل على ذلك وهو الثمن دايل األمساك يقو 
اذ يف السو  اللي كيهم الطبقة املتوسطة والفقرية، سيديت احملرتمة ه

الغالء يف األسعار ال يتعلق بظروف طبيعية أو قوة قاهرة ال ميكننا 
أن نتحكم فيها، بل يتعلق بسياسة فاشلة يف تدبري هذا القطاع، 

ا تتجلى يف أنكم ما كرتاقبوش الصيد، أو موهاذ السياسة الفاشلة 
عندكمش واحد املراقبة اللي هي فعلية حول طريقة الصيد، حبيث 
أننا كنوجدوا أبن هناك الصيد يف الراحة البيولوجية، إستعمال 
بعض أدوات الصيد من بينها املتفجرات اللي كتهدم البيئة ويهدد 

 هذا سيديت السالمة دايل ذاك املنتوج السمكي، بل أكثر من
احملرتمة هناك دعم وتشجيع لرؤوس الفساد وملافيا الصيد البحري، 
والتسرت عليهم، وأنكم ال تعلنون عن اللوائح دايل الناس 
املستفيدين من الرخص دايل الصيد البحري، يكفيين سيديت 

 ..احملرتمة أن أقول لك

 :السيدة رئيسة اجللسة

ي لة إذا كان ششكرا السيد النائبة، السيدة كاتبة الدو 
تعقيب إضايف حول املوضوع، إذن نعطيو تعقيب إضايف، تفضلي، 
واضعة السؤال وتعقيب آخر، شنو هو اللي ما ميكنش، إيال 

دايل التعقيبات اإلضافية إيال امسحيت واضعة  7امسحيت دقيقة، 
السؤال نعم، عندك تعقيب إضايف وكاين تعقيب إضايف آخر واش 

يت ع الدستوري تفضل، ولكن إيال امسحماشي نفس الفريق، التجم
هللا خيليك غري ابش منتاثلوا للنظام الداخلي منني كيكون السؤال 
واضعاه املعارضة، األغلبية هي اللي كتوضع التعقيب اإلضايف، 

 ...عليا واغري قبلو، إذن غادي نعطيوا التجمع الدستوري امسح يل
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 :النائب السيد مصطفى ابيتاس

 سة،شكرا السيدة الرئي

السيدة كاتبة الدولة كنشكروك على املعطيات اللي     
قدمت على هذا القطاع اإلسرتاتيجي واهلام، أان ما كنظنش اليوم 
أبنه كاين شي إشكال حول احلكامة دايل أليوتيس، وما كنظنش 
أبنه كاين نقاش حول النتائج املهمة اللي حققها هاذ القطاع هذا 

وفة وموجودة، أان كنظن هذا واللي احلمد للله اليوم هي معر 
موضوع فو  املزايدات، ما حققه القطاع مهم جدا وأول مرة يف 

 le milieu املغرب، اليوم ميكن نقولو أبن املغاربة كيعرفو
marin  دايهلم أشنو فيه، ألنه تعملت دراسات، مت التقدير دايل

الثروة دايل املغاربة. األمور اللي كتعلق اللي كترتبط مبوضوع 
سيمة، أان شخصيا اتبعت يف الصحف الوطنية اإلستبشار دايل احل

املهنيني دايل منطقة احلسيمة خاصة بعد الزايرة اللي عملها السيد 
 .الوزير واللي كانت النتائج دايهلا جد إجيابية

إسرتاتيجية دايل أليوتيس هي إسرتاتيجية اليوم اللي مطلوبة    
ئة جناح لبالدان ماشي لفماشي إفريقيا ولكن عامليا، وهذا فيه 

سياسية معينة أو ال هلذه احلكومة. فالسيدة الوزيرة إمضوا يف 
اإلسرتاتيجية دايلكم، النتائج جد مهمة اللي حتققت حلد اآلن، 
وكتعكس يعين احلكامة وكتعكس أبنه املغاربة يقدرو يدبرو القطاع 

اذ هدايهلم والثروة دايهلم يف إطار من احلكامة اجليدة، وابش أن 
القطاع هذا يستافدو منو األبناء دايلوا، كنحييو عاليا كيفاش 

 la création de ربطتو بني الرخص يف األقاليم اجلنوبية وبني
l'emploi وكيفاش أنه أعلنتو على طلبات العروض اللي متت ،

 ...إطار من الشفافية التامة

 :السيدة رئيسة اجللسة

ب لة، سحبو التعقيشكرا، التعقيب عند السيدة كاتبة الدو 
 .اإلضايف. السيد رئيس الفريق سحب

كاتبة الدولة لدى وزير الفالحة  السيدة امباركة بوعيدة،
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلفة 

 :ابلصيد البحري

 شكرا السيدة الرئيسة،

األخت النائبة احملرتمة، أان كيظهر يل يعين هذا  :أوال  
س ملي كتكلمو على سياسة فاشلة للصيد البحري،  شوية تبخي

 ؛les détails كيظهر يل خصكم شوية تدخلو ف

مشكل د احلسيمة فعال كاين مشكل سياسي،  :اثنيا
ولكن شفتو أيضا احللول اللي قامت هبا وزارة الصيد البحري يف 

 شخص السيد الوزير؛

ملي كتكلمو على مراقبة الصيد غري القانوين، راه  :اثلثا
يف هاد الغرفة املوقرة ويف هاد اجمللس املوقر، مت التصويت على 

من أجل حماربة الصيد غري القانوين، راه تبعتو  61.67قانون 
أيضا تدابري عملية يف هذا امليدان، اليوم راه عندان مراقبة عرب 
الساتيليت، اليوم ونطلبكم جتيو تشوفو كاين واحد املركز وطين 

لصيد البحري، اليوم أيضا كاين غرامات للمراقبة داخل وزارة ا
للمخالفات، كاين جلان جهوية فيها ممثل فيها املندوبني دايل 

  هاذ اللجن حنا القطاع وأيضا اإلدارة واملهنيني دايل القطاع،
كنطلبو منهم وكنطلبوا منكم، اإلخوة، اإلخوان، اللي عندو شي 

ات  خالفخمالفة وعندو ملف خمالفة يعطيها، اليوم غرامات امل
 .كتيخلصوا يف إطار الصيد البحري أستاذة

ملي كنتكلمو على مثن الصيد البحري، انتما كتعرفوا أبن الدولة    
ال تتدخل يف الثمن األخري للصيد البحري، الدولة تتدخل يف 
سلسلة العمل الصيد البحري من، ما يسمى، ابلتفريغ إىل 

 des ، درانdes marchés de Gros التصدير. دران
Halles de poisson نشتغل أيضا مع املهنيني اليوم من ،

أجل التأطري، نشتغل من أجل حتسني ظروف عيش البحارة كلهم، 
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يعين هاذ الشي كله كيظهر يل ما ميكنش لينا نبخسوه هذا التدابري  
 ...كلها وهاذ اجملهودات كلها

 :السيدة رئيسة اجللسة

ل وحيد كرا السيدة كاتبة الدولة، كان عندكم سؤاش
وأوحد. ومنر إىل القطاع املكلف ابلتجارة اخلارجية، مرحبا ابلسيدة  
كاتبة الدولة، عندكم كذلك سؤال وحيد وهو حول اتفاقيات 
التبادل احلر، السيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب واضع 

 .السؤال

 :اجلغاوي النائب السيد علي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزيرة، أبرم املغرب مع بعض الدول الصديقة اتفاقية    
 التبادل احلر من أجل توسيع قاعدة التصدير، األمر اليت الذي
يتطلب من احلكومة تقدمي التوضيحات الالزمة خبصوص حصيلة 
 دهذه املبادالت، وماذا استفادت املقاوالت املغربية واإلقتصا

الوطين منها وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دخول 
 .هذه االتفاقيات حليز التنفيذ؟ وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب؟ تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
تجارة لواالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة اب

 :اخلارجية

 ابلنسبة إلبرام اتفاقيات التبادل احلر اللي قام هبا املغرب،
االسرتاتيجية اللي قام هبا املغرب مع أكثر من مخسة ومخسني بلد، 

 .احلمد هلل نقدرو نقولو على أن النتائج إجيابية

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيدة كاتبة الدولة، إذن التعقيب عند الفريق

 :نائب السيد حممد احلافظال

السيدة الوزيرة، نعلم أن اتفاقية التبادل احلر تكلف الدولة 
مصاريف كبرية من بينها اإلعفاءات الضريبية، الشيء اللي 
ينعكس على ميزانية الدولة علما أبن اهلدف من إنشاءها هو دعم 
اإلقتصاد الوطين. لكن السيدة الوزيرة، يف بعض االتفاقيات 

كس، مثال تركيا فهي اليت غزت اإلقتصاد الوطين نالحظ الع
وأعدمت قطاع النسيج والتجهيزات املنزلية واملواد الغذائية وغريها، 
وصلت إىل مرحلة اإلغرا . إذن ما جدوى هذه االتفاقية السيدة 
الوزيرة؟ ابلعكس تتهربون دائما من إعطاء نتيجة تقييميه هلذه 

 ...اإلتفاقيات، هناك قوانني احننائية

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد النائب، تعقيبات إضافية؟ إيال مسحيت 
السيدة كاتبة الدولة إيال كانت شي تعقيبات إضافية حول هذا 

 .الدولةاملوضوع؟ تفضلوا السيدة كاتبة 

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
جارة فة ابلتواالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكل

 :اخلارجية

 الرئيسة،شكرا السيدة 

إذن أوال هاذ اإلتفاقيات ماشي ابش تكون هناك عوائق 
بل ابلعكس، هذا االتفاقيات سامهت مع الفاعلني اإلقتصاديني 
املغاربة أهنم يوجلوا أوال لألسوا  اخلارجية وسامهت أنه يكون حييد 

ما ابلنسبة لنسبة..، ألينا العوائق اجلمركية والغري اجلمركية. هذا اب
لإلتفاقيات اللي كتكلمو عليها ابلنسبة لبعض الدول، فأيضا 
هناك بعض االتفاقيات استفاد منها املغرب، ودائما غادي منشيو 
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يف هاذ اإلتفاقيات ألهنا كتسهل على املقاوالت املغربية أبن تكون 
حاضرة يف اخلارج، هذه سياسة ابرمها املغرب منذ تقريبا عقد من 
الزمن، وابلنسبة لالتفاقيات اللي تدارت اليوم وميكن لينا نقولو 
أبن االتفاقيات اللي تدارت مع اهلند ومع دول أخرى، استفاد 

 la balance منها بشكل كبري وكان هناك أن امليزانية دايل أو
comerciale   امليزان التجاري يف بعض الدول هو مرتفع

 ولكن من هاذ العقد دايلابلنسبة لدول أخرى، فعال هناك عجز 
سنوات، كنقولو أبن يف بعض الدول ، بعض االتفاقيات اللي  61

 ....تربمات معاها

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا جزيال على املسامهة يف 
هذه اجللسة. ومنرإىل القطاع األخري املربمج يف هذه اجللسة يف 

 ، قبل أن منر بطبيعة احلال إىلحصة األسئلة الشفهية العادية
. إذن القطاع املكلف ابلصناعة 613األسئلة يف إطار املادة 

التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي مرحبا ابلسيدة كاتبة الدولة. إذن 
السؤال حول دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف جمال الصناعة 

لعدالة االنواب احملرتمني عن فريق التقليدية للسيدات والسادة 
 .النائبوالتنمية، تفضل السيد 

 د خالد تكوكني:النائب السي

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة كاتبة الدولة، نسائلكم ما هي التدابري اليت 
ستتخذها احلكومة لتكييف يعين برامج دعم املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة اليت تتتالئم مع خصوصيات املقاولة العاملة داخل 

ل ة التقليدية، مع العلم أن حجم االستفادة دايالقطاع يعين الصناع
هاذ املقاوالت دايل هاذ القطاع يظل ضئيال لعدم تكييف هذه 

 .الربامج مع اخلصوصيات دايل القطاع

 

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

نقل لالسيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة وا
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا السيد النائب، شكرا للفريق احملرتم على هذا 
السؤال، هو أوال البد من التأكيد أن موضوع دعم املقاوالت سواء 

كومي، حلمنها الصغرى أو املتوسطة يكتسي أمهية داخل الربانمج ا
وكل ما له عالقة بدعم الفضاء ومناخ األعمال، وابلتايل فاليوم ال 
ميكن إال أن نؤكد أن وزارة الصناعة التقليدية، ومن خالل الربانمج 
احلكومي واحليز الذي أعطي لدعم املقاوالت، تبذل العديد من 

 .املساعي يف هاذ اإلجتاه

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .التعقيبلة، شكرا السيدة كاتبة الدو 

 :النائب السيد يونس بنسليمان

 شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة كاتبة الدولة، األمر يتعلق بقطاع حيوي ابلنسبة 
للمغاربة، نسبة األشخاص والعائالت اللي كتستفد من هاذ 

لدعم خاصو وابلتايل أنه ا القطاع على الصعيد الوطين نسبة كبرية
ا فيدين من القطاع. احنا ميكون يف املستوى دايل حجم املست

تنقولوش أنه يكون دعم مادي ابلعكس احنا بغينا دعم من خالل 
التكوين والتأهيل ألنه اإلشكال دااب د الصناعة التقليدية يف املغرب 
هو مشكلني أساسيني: األول يتعلق ابإلنتاج مبعىن مصادر التمويل 
 ىاللي خاصو يوجد ليها الصانع التقليدي وتكون بسيطة عل

مستوى التكوين دايلو، كذلك التسويق وابلتايل اليوم أنتم مطالبون 
بناء على اهليكلة اجلديدة للحكومة اللي تيرتأسها الدكتور سعد 
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الدين العثماين، واللي استبشر جمموعة من املواطنني خريا فيها، 
ألنه مجعت السياحة والصناعة التقليدية أو اإلقتصاد اإلجتماعي 

ض، اللي تكون اكتمالية مبعىن مكملة بعضها البع مطالبون بسياسة
اللي تكون فيها السياحة حاضرة، والصناعة التقليدية حاضرة، 
واالقتصاد االجتماعي حاضر ونطالبكم فتح ابب دايل تنفيذ 
الدراسات اللي تدارت للوزارة ألنه تنظن أنه اليوم الدراسات راه 

 .تدارت وشكرا

 :السيدة رئيسة اجللسة

كرا السيد النائب، شكرا. تعقيب إضايف يف هذا السؤال؟ ش      
 .ال تعقيب، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

نشكركم السيد النائب على هذا التعقيب، أو  قلت أوال ك      
كنبغي أنكد أنه من خالل اإلسرتاتيجية اللي كانت اعتمدت يف 

، اليوم كان مربمج أن تكون هناك 7161-7112القطاع 
مقاولة. ابلنسبة للمقاوالت  111مقاولة مت الوصول إىل  411

فاعل مرجعي  61املرجعية وما يسمى ابلفاعل املرجعي عندان 
الفاعلني املرجعيني الوزارة تكلفت بيعين املواكبة دايهلم  وهاد

واملصاحبة دايهلم التقنية، طبعا منني كنتكلمو على الدعم دايل 
املقاوالت، كاين الدعم فيه جمموعة من األنواع ولكن أمهه هو 
الدعم يف جمال دايل اخلربة، واحنا كنعرفو أبن اليوم الصناعة 

اانت  السيد النائب، هي قطاع عندو رهالتقليدية فعال كيما أكدتو 
كبرية يف هذا الوطن العزيز، رهاانت عندها أبعاد اجتماعية 
واقتصادية وثقافية، واليوم اإلهتمام هباد الشرحية واحنا عندان يعين  
كاين الوحدات، كاين اللي كيشتغلو فرادى ولكن كذلك اشتغال 

سطة، متو  اللي يعين يف إطار التجمعات إما مقاوالت صغرية أو

فاليوم كاين إهتمام كبري وكاين دراسات أجنزت وحنن نعمل على 
جتميع كل هذه الدراسات واستخراج اخلربة منها لتنزيلها على أرض 

 .الواقع مع املقاوالت

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيدة كاتبة الدولة، شكرا. هبذا نكون قد استوفينا       
 .جدول األعمال للجلسة الشفهيةطرح مجيع األسئلة الواردة يف 

، احلكومة 613ومنر اآلن لسؤال وحيد ابلنسبة للمادة       
دايل األسئلة، يعين سؤالني حلزب األصالة  4بطبيعة احلال قبالت 

واملعاصرة وسؤال حلزب العدالة والتنمية، إذن بقي سؤال وحيد 
تنمية. لبعد بطبيعة احلال.. إذن غادي منرو للسؤال دايل العدالة وا

السؤال للسيد النائب احملرتم مصطفى الكردي عن فريق العدالة 
 .والتنمية حول االنقطاعات املتكررة للكهرابء إبقليم اترودانت

 :النائب السيد مصطفى الكردي

 شكرا للسيدة الرئيسة،

 شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير، االنقطاعات بسبب ارتفاع موجة احلرارة       
لكن االنقطاعات اليت وقعت ببعض اجلماعات إبقليم نتفهمها، 

اترودانت خصوصا "أولوز" و"الفيض" "إدا وكماض"، "تيسراس"، 
"إكيدي" "اوزيوة" هاذ اجلماعات عاشت خالل شهر رمضان 
واألسبوع األول من شوال يعين أايم العيد انقطاعات متكررة تصل 

ا ث، مممرات يف يف اليوم خلالل ساعتني أو ثال 4إىل  7من 
تسبب يف إحرا  أو إتالف جمموعة من التجهيزات املنزلية 
والتجهيزات دايل بعض األطباء، وكذلك إتالف أو البداية يف 
إتالف احملاصيل الزراعية لبعض الفالحني الذين هددوا ابإلنتحار 
ألن القروض تراكمت عليهم. وهاد اإلنقطاعات كذلك تسببت 

تجاجية خالل طيلة شهر يف احتقان يف الشارع، وقفات اح
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رمضان، وهذا كله جاء بسبب الضغط بطبيعة احلال ابإلضافة 
كلي" احملولني االثنني اللي كاينني واحد يف "إ للحرارة والضغط على

واآلخر ب"اتلوين" اللي كيتغداو خبط واحد من حمول دايل 
"لكاللشة" وبطبيعة احلال يف األسبوع األخري، كنشكرو مجيع 

يت قنيني التابعني لقطاع الكهرابء على اجملهودات الاملوظفني الت
قاموا هبا حىت قاموا حبل آين هلاذ املعضلة. ولكن هاد املشكل ال 

 ...زال ميكن أن يتكرر يف الشهر املقبل عند ارتفاع احلرارة

 :السيدة رئيسة اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير      

 :امةوالتنمية املستد السيد عزيز رابح وزير الطاقة واملعادن

شكرا السيد النائب احملرتم على هاد اإلحاطة، لكن نبغى       
نوضح أنه واحلمد هلل كاين تطور مؤسسايت يف بالدان، كاين 
تفاعل. احلكومة السابقة واحلكومة احلالية مشات فواحد االجتاه 
أنه يكون تفاعل مع املواطنني واجملتمع املدين وطلبت من مجيع 

ات واملؤسسات ابش يكون هناك جلنة، هيئة، مؤسسة، القطاع
مصلحة، قسم، الستقبال شكاايت والتفاعل مع املواطنني. هذا 
واحد النجاح كبري جدا يف السيا  اللي كتعرفو بالدان يف العالقة 

 .بني املؤسسات، وحنيدو ديك القطيعة اللي كانت سابقا

كتب ال مع امليبدو أنكم السيد النائب احملرتم على اتص      
الوطين الفرع على مستوى اترودانت، وكان اتصال، وكان تدخل 
ولكن كما قلتم ما بغيتوش يكون تدخل آين وترجع االنقطاعات. 
خلينا نقولو كاين أسباب عادية وطبيعية، وكاين أسباب غري 
قانونية. تعلمون أنه كاين واحد العدد د الناس اللي والو  

هنا نونية، فما بقاتش الشبكة قادة أكيستعملوها بطريقة غري قا
تستجب، ولذلك راه كنعاجلوها وكنتكلم على عشرات اآلالف 
اللي كتوقع يعين مثل هاد.. على الصعيد الوطين، وكنحاولو 

نعاجلوها. وكاين أسباب وجيهة، وهي أن العامل القروي كان طلب 
 .احلد األدىن من اخلدمة يف جمال الكهرابء، ما كيشعلوش الضوء

اليوم العامل القروي مّلي دخلت هذه اخلدمة تطورت فيه       
واحد العدد دايل املناشر، واحد العدد دايل األنشطة: فالحية، 
جتارية، أحياان صناعية، فأصبح الطلب أكثر من القدرة دايل 
الشبكة، وهاد الشي عالش كاين استثمارات ضخمة للمكتب 

زايد، ال بو هلاد الطلب املتالوطين ابش ميكن لنا إن شاء هللا نستج
على مستوى اإلقتصاد الوطين والصناعة وغريها... اللي هي تقريبا 

سنواي، وال على مستوى العامل القروي اللي حتولت  %1حىت ل  3
األنشطة دايلو من أنشطة عادية إىل أنشطة متقدمة. وإن شاء هللا 

ا ابحلسيمة نمع األقاليم أثناء الزايرات اللي قرران نقومو هبا وبدي
نظرا للخصوصية أننا غنشوفو أشنو هي احلاجيات وتكون 
 .شراكات إن شاء هللا ابش نطورو مجيع التجهيزات فهاد اإلجتاه

 :السيدة رئيسة اجللسة

شكرا السيد الوزير. شكرا لكم مجيعا على تعاونكم يف هذه       
 .رفعت اجللسة، اجللسة

 
 


