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 السابعة والثالثنيحمضر اجللسة 
 

 غشت 83) ه8311 ذي القعدة 51 الثالاثء :التاريخ
 .م(0811

 لنواب.رئيس جملس االنائب الثالث ل، حممد جودارالسيد : لرائسةا
 الثانيةة ابتداء من الساع ساعتان وأربع وثالثون دقيقة: التوقيت

 .بعد الزوال
ات املتعلقة ابلقطاعمناقشة األسئلة الشفهية  :جدول األعمال
 احلكومية التالية:

السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد  -
 ؛االجتماعي

 ؛الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي -
 ؛الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة -
 العالقات مع الربملان واجملتمع املدين. -

 
 :رئيس اجللسةحممد جودار السيد 

 .والصالة على أشرف املرسلني ،الرمحن الرحيمبسم هللا 
 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 ن،و السيدات والسادة النواب احملرتم

طبقا للفصل مائة من الدستور، وعمال مبقتضيات النظام 
نلتقي جمددا يف آخر جلسة لألسئلة  ،الداخلي جمللسنا املوقر

 .الشفهية برسم هذه الدورة الربيعية يف إطار مراقبة العمل احلكومي
ويتضمن جدول أعمال هذه اجللسة ثالثون سؤاال شفهيا موزعة 
على عدد من القطاعات الوزارية، اآلن أطلب من السيدة أمينة 

شكورة، م اجمللس تالوة املراسالت الواردة على الرائسة فلتتفضل
 .األمينةتفضلوا السيدة 

 :أمينة اجمللسأمساء اغاللو السيدة 
توصلت رائسة اجمللس من السيد رئيس جملس املستشارين 

 :يف إطار قراءة اثنية مبشاريع القوانني التالية
حتدث مبوجبه الوكالة املغربية  68.16شروع قانون رقم م -

 ؛لتنمية اإلستثمارات والصادرات
يتعلق مبؤسسات الرعاية  65.15رقم مشروع قانون  -

 االجتماعية؛
يتعلق هبيئة املناصفة  11.11مشروع قانون رقم  -

 ز؛ومكافحة كل أشكال التميي
حداث النظام للمعاشات إب 11.15مشروع قانون رقم  -

جراء ألا ملستقلني واألشخاص غريالفائدة فئات املهنيني والعمال 
 .الذين يزاولون نشاطا خاصا

ادة رائسة كذلك مبقرتح قانون يقضي بتغيري املكما توصلت ال
املتعلق ابلصحافة والنشر، تقدم  33.18من القانون رقم  105

 .به فرق وجمموعة األغلبية
 :قرارات تتعلق ابلغائبني

 ؛0811يوليوز  05رار يتعلق ابلغائبني بتاريخ ق -
يوليوز  05ائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الثاين بتاريخ ق -

اد، الكورش مر  :يتعلق األمر ابلسيدات والسادة النواب ،0811
إبراهيم املوحي، حسن بوركامل، سعيد الناصري، سليمان حوليش، 
جواد غريب، حسن عكاشة، محاد آيت ابها، حممد بوهدود 

مانت، حسن عارف، البهلول رشيد، حممد و بودالل، مصطفى تض
 ؛احلبيب انزوين

 05خ يه الثالث بتاريقائمة النواب املوجهة إليهم التنب -
يق توف :يتعلق األمر ابلسيدات والسادة النواب 0811يوليوز 

 ؛امليموين، عائشة آيت حدو، عبد هللا غازي
بنفس التاريخ أيضا قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه  -

الزبري  دبدا، عبد هللا أبركي، موالياك، عبد هللا ماتالرابع: رشيد ال
 ي؛حبد
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وجهة إليهم التنبيه اخلامس يتعلق األمر قائمة النواب امل -
سيد امسح يل ال ؛ب: سعد بن زروال، فؤاد الدرقاوي، حممد جبيل

 ...الرئيس، ابقي
يوليوز  06قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الرابع بتاريخ  -

توفيق امليموين، عائشة ايت حدو، : ، يتعلق األمرب0811
 ؛ايدار اجنار، عبد هللا غازيامباركة صافا، نور الدين البيضي، 

قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه اخلامس بنفس التاريخ  -
د بوشعيب عمار، رشي :يتعلق األمر ابلسيدات والسادة النواب

التامك، عبد ادبدا، عبد هللا أبركي، موالي الزبري حبدي، عادل 
  ؛السباعي

 06التنبيه السادس بتاريخ  مقائمة النواب املوجهة إليه -
 سعد بن :، يتعلق األمر ابلسيدات والسادة النواب0811يوليوز 

 ؛زروال، فؤاد الدرقاوي، حممد جبيل
قائمة النواب املوجهة إليهم الثاين، عفوا، الشرقي الغامني،  -

ر الطاه عائشة ايدبوش، أمحد اهليقي، عبد اجمليد جوبيح،

جواد الدواحي، عبد احلكيم سجدة، عبد السالم  ،غبمزا
وري، عبد القادر احلضوري، عبد الكرمي شكري، عزيز اللبار، الباك

عزيزة الشكاف، عمر خفيف، يوسف هوار، عبد القادر قنديل، 
عدي خزو، ايسني الراضي، حممد بوديس، حممد كرميي، حممد 

 ؛حلموش، حلبيب حسيين
قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الثالث يتعلق األمر  -

مسري  ،يونس بن سليمان نمراد لكورش :بابلسيدات والسادة النوا
عبد املوىل، حممد قروط، إبراهيم املوحي، بديعة الفياليل، خالد 
الناصري، سعيد الناصري، سليمان حوليش، جواد غريب، حسن 

 حممد عكاشة، محاد ايت هبا، محيد العرشي، ثراي اهل محاد،
 ...احلبيب انزومي، ابقي
 :السيد رئيس اجللسة

 ...؟ما زال
 

 :السيدة امساء اغاللو أمينة اجللسة
غشت  1قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الثاين بتاريخ  -

، يتعلق األمر ابلسيدات والسادة النواب: إبراهيم 0811
الشويخ، مصطفى إبراهيمي، خالد تيكوكني، جنيب البقايل، عبد 
اهلادي الشريكة، فاطمة الزهراء املنصوري، حممد كرمي، عبد هللا 
البوكيلي، عبد الصمد عرشان، عبد الرزاق ايت دبو، حسن 

 ؛العنصر
غشت  1قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الثالث بتاريخ  -

عبد السالم الباكوري،   ،غزا : أمحد اهليقي، الطاهر مب0811
كرمي شكري، حسن بن عمر، محيد العرشي، رشيد الفايق، ثراي 

 ؛الراضي، حممد حلموش أهل حوماد، عبد القادر قنديل، ايسني
غشت  1قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه الرابع بتاريخ  -

يونس بن سليمان، مسري عبد  :ويتعلق األمر بكل من 0811
املوىل، حممد قروق، ابراهيم املوحي، سعيد الناصري، عمرو 

 ؛ودي، حسن عكاشة
 1قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه اخلامس بتاريخ  -

مباركة صافا، نور الدين  :ويتعلق األمر ب 0811غشت 
 ؛البيضي

 1هم التنبيه السادس بتاريخ يقائمة النواب املوجهة إل -
ويتعلق األمر ابلسيدات والسادة النواب:  0811غشت 

 ؛بوشعيب عمار، رشيد التامك، عادل السباعي
 1قائمة النواب املوجهة إليهم التنبيه السابع بتاريخ  -

وال، زر  األمر ابلسيد النائب سعد بن، يتعلق 0811غشت 
وستطبق يف شأن هذه القوائم مقتضيات النظام الداخلي ذات 

 .الصلة، شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة األمينة، 
أخرب السيدات والسادة النواب على أنه ستعقد جلسة 
تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على املشاريع والقوانني 
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اجلاهزة وكذا مشروع النظام الداخلي جمللس النواب، وذلك مباشرة 
بعد حصة األسئلة هاته، تليها جلسة عمومية ستخصص الختتام 

من الوالية  0816/0811الدورة الثانية من السنة التشريعية 
 .، نعم السيدة النائبة، نقطة نظام0816/0801التشريعية 

 :عزيزة الشكاف السيدة ةالنائب
ستمع ألمساء الغياب ملرة واحدة ذكر امسي وأان مل وحنن ن

فهادي  ،أتغيب يف تلك اجللسة مل أتغيب هنائيا عن اجللسات
من اجليد حتري الدقة يف هذه األمور ألن رمبا تشكل إحراج  مسألة

 .رملن حيضرون اجللسات عدم تسجيل من حيض
  :السيد رئيس اجللسة

 ةالبطاق استعمالاملرجو  ،غري تالفيا هلاذ املشاكل
 .شكرا ،اإللكرتونية لتأكيد احلضور

 حضرات السيدات والسادة النواب،
نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول 
أعمالنا ونستهلها بقطاع السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية 

لسيد ال نعطي الكلمة لللسؤ  واإلقتصاد اإلجتماعي، قبل ما ندوزو
 .تفضلوا قالفريرئيس 

االستقاليل  فريقالرئيس نور الدين مضيان النائب السيد 
 للوحدة والتعادلية:

  السيد الرئيس،
لس أنه مراقبة جم ولألسف هو ،واحنا يف هناية هذه الدورة

النواب للحكومة عن طريق طرح جمموعة من األسئلة الكتابية 
 املائة من عشرة يفعلى لو والشفوية إىل يومنا هذا مل يتم اجلواب و 

اجللسات  ناألسئلة الكتابية، وكذلك سبب التغيبات املستمرة ع
ة الشفهية شيء يعين ملفت للنظر وغري مقبول هنائيا وحنن يف هناي

توصلنا ابعتذارت هذا يعتذر هذا غري موجود هذا غري  ،الدورة
موجود، إذن فلذلك مستقبال جيب أن  نشتغل سواي من أجل 

 .نقولش االعوجاج شكرا أ ماتقومي هذا اخلط
 

 :السيد رئيس اجللسة
  .تفضلوا السيد الوزير شكرا،

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  لسيد مصطفى اخللفيا
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين الناطق الرمسي 

 :ابسم احلكومة

لة التفاعل مع األسئ ،أوال ابلنسبة إلينا يف احلكومة 
لة ما ميكنش احلصي ..الشفوية اليت تربمج وكذا األسئلة الكتابية

نقولو ماشي حصيلة إجيابية ابلعكس، احنا ابلنسبة إلينا جمموع 
سؤال يف العموم أسئلة شفوية، ولكن  8188األسئلة اليت طرحت 

 ...ناألسئلة اليت برجمت وقرر اجلواب عليها راه احنا اآل
  :يس اجللسةالسيد رئ

هللا جيازيك خبري، يكمل الكالم دايلو، هللا جيازيك خبري، 
ذ كلمة، آ السيد النائب... كفى  و ال ال هللا يرضي عليك... خ

كفى السي تفضل... ايخذ الكلمة، يطلب الكلمة، أطلب 
 الكلمة، ما عندكش احلق تقطعو... شكرا للسيد الوزير، شكرا.

دية جلوي والصناعة التقليمنر إىل قطاع السياحة والنقل ا
واإلقتصاد اإلجتماعي، السؤال األول عن الوضعية السياحية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة 
والتعادلية، تفضلوا أحد النواب عن الفريق اإلستقاليل، تفضلوا 

 .مشكورين
 احلسني بوزحاي:  النائب السيد

 السيد الرئيس،
  الوزير،السيد 

يرى املهنيون أن الوضعية السياحية تدعو للقلق بعدما 
عرف القطاع تراجعا ملحوظا، فما هي أسباب هذه الوضعية؟ 

 .والتدابري املتخذة ملعاجلتها؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا الكلمة للسيدة كاتبة الدولة، تفضلوا مشكورين
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قل الدولة لدى وزير السياحة والنكاتبة  لسيدة ملياء بوطالبا
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلسياحة
 شكرا السيد الرئيس، 

  السيدات والسادة النواب احملرتمون،
أشكر السيد النائب احملرتم لطرح هذا السؤال، كما يعلم 
 اجلميع لن يتمكن قطاع السياحة أن حيقق األهداف املرتقبة يف

، ولكن أي إسرتاتيجية كيفما كانت يتم حتديدها يف 0808رؤية 
سياق معني وينبغي النظر إليها يف هذا السياق ومالءمتها مع تغيري 

، ليست هي 0808مي حصيلة رؤية دما يهمنا يف تق .الوضعية
 ...األرقام

 :السيد رئيس اجللسة
آ نور الدين، آ السيد النائب، آ السي البيضي، شوف 

يدة اكتب رسالة اإلدارة تفضلوا الس.. اإلدارة هللا جيازيك خبريمع 
 .الوزيرة

 كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل لسيدة ملياء بوطالبا
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلسياحة
ليست هي  0808ما يهمنا يف تقييم حصيلة رؤية 

 ةيوأسباب هذا التعثر التفكري وراء هذا الرؤ األرقام، بل هي الفكرة 
لنا ما هو الذي يبحث عليه السياح من أسواقنا الرئيسية أس ،رائع

ووضعنا اسرتاتيجية لتوفري هذه الرؤية، ولكن كان مشكل يف 
التنفيذ ابإلضافة إىل عوامل خارجية مبا فيها األزمة االقتصادية يف 

وتعمل الوزارة على  .يرع الرقماأورواب، ظاهرة اإلرهاب والتس
حتديد األولوايت وإطالق دينامية االستثمار يف أقرب وقت ووضع 
إطار حكامة مناسب وتقوية حضور الوجهة املغربية على الشبكة 

 ...مةءومال
 
 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة الوزيرة، هل من تعقيب؟ تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم
 العموري: لعال النائب السيد

السيدة الوزيرة، الوضعية الصحية يف املغرب على األقل 
ال ترقى إىل مستوى اإلمكانيات اللي كيتمتع هبا املغرب من طبيعة 

حنا فواحد اهاذ الوضعية هاذي اللي  ،ومناخ وتنوع ثقايف واستقرار
ظل دايل واحد املنافسة يف السياحة اللي كتعرف واحد احلدة  ال

  .كبرية
احي املهنيني يف اإلرشاد السي ،الوزيرةنقطة أخرى السيدة 

املعتمدين واللي تيلعبو واحد الدور كبري وطالبنا أهنم يلعبوا واحد 
وم ما بقاوش غري والي ،الدور كبري تيشتكيو املرشدين الغري الرمسيني

املغاربة اليوم هناك أجانب اللي تيقطنو بعض األوقات يف املغرب 
عض اخلطاابت و بر واللي تيمر واللي كيشتغلو بصفة غري قانونية 

  .غري سليمة على املغرب وما ميكنش يبقاو فوق القانون
ل تيتسناوكم زا ما ،لمهنيني يف املدينة دايل فاسلابلنسبة 

ة مكانيات يف غياب أي مواكبة، املؤسساإلتزوروهم وتناقشو معهم 
الوطنية للطريان غائبة متاما على الوجهة السياحية ملدينة فاس 

السياحة  دكار لتشجيع-ني تنتظرو التفعيل دايل خط فاسومازال
 .الدينية ابملغرب، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل 
السؤال املوايل عن غياب الدعم احلكومي لتذاكر السفر عرب 
 اخلطوط اجلوية ملغاربة العامل للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن

 ن.يفريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة مشكور 
 :لطيفة احلمود النائية السيدة

 السيدة كاتبة الدولة،
كما ال خيفى على أحد فإن فرتة الصيف تعرف توافد   

وتقاطر العديد من أبناء اجلالية املغربية أوال لصلة الرحم مع األهل 
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 ،طنهم األماألواصر املتينة اليت تربطهم بو واألحباب، واثنيا لتوثيق 
وابلتايل فهم يشكلون كتلة مهمة بشكل تلقائي وطبيعي ضمن 

 وبسبب ارتفاع األمثنة الصاروخي .زبناء شركة اخلطوط اجلوية
 للتذاكر سواء تعلق األمر ابلرحالت اجلوية اليت تربط املغرب أبورواب

رق األوسط افريقيا والشمريكا، أو بينه وبني أأو بينه وبني كندا و 
وإذ  ،فإنه يتم حرمان شرحية مهمة من مغاربة العامل من زايرة بلدهم

جأ بعضهم إىل البحث عن وجهات أخرى لقضاء العطلة فإن لي
ون إىل وسائل النقل األخرى الربية خصوصا عرب أاآلخرين يلج

السيارات واحلافالت وما يرتتب ذلك عن خماطر الطريق وحوادث 
ملعاانة الكربى تكون يف املوانئ خصوصا وفرتات االنتظار السري وا

طالت مؤخرا يف هناية الشهر، كذلك املعاانة احلقيقية يف البواخر 
 ...ونطالب بتحسني

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت تفضلوا السيد 

 .الوزير لإلجابة على السؤال مشكورين
وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  حممد ساجد لسيدا

 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 شكرا السيد الرئيس،

 ن،و السيدات والسادة النواب احملرتم
شكرا على هذا السؤال املتعلق حبركة النقل اجلوي بصفة 
عامة، واللي كيتعلق جبانب مهم دايل العناية اللي احنا مفروض 

سنوات  18كما كتعرفو هاذي   .ارجنعطيوها للجالية دايلنا ابخل
تقريبا مت اإلتفاق على حترير الفضاء اجلوي للمغرب ما بني القارة 
األوروبية، هاذ القرار الشجاع مكن من تقومي احلركة اجلوية 

ش نوصلو ا ابن  ابملغرب، كاين تشجيع النقل اجلوي ابملغرب، ومك
 املرات 0ضاعف تقريبا تاليوم واحد العدد دايل الرحالت اللي 

املرات ابلنسبة للحالة اللي كانت عليها قبل التوقيع على  8 أو
. هاذ اإلتفاقية زادتنا كذلك إمكانيات ابش جنيبو يةهذا اإلتفاق
ك الشركات دايل الطريان اللي معروفة ومصنفة و لبالدان هاذ

مبنخفضة التكلفة، هاذي مكنت ابخلصوص اجلالية املغربية دايلنا 
ايل من هاذ الرحالت املنخفضة د دابش تستف املقيمة يف اخلارج

 إضافة إىل هاذ الشي، هذا التحرير .الشركات منخفضة التكلفة
 ...دايل القطاع اجلوي مكن واحد الوجهات سياسية متعددة

 :السيد رئيس اجللسة
 ؟شكرا للسيد الوزير انتهى الوقت، هل من تعقيب إضايف
د منر إىل السؤال املوايل، السي عبد هللا، تعقيب إضايف تفضلوا السي

 .النائب
 السيد عبد هللا بووانو: النائب

 شكرا السيد الرئيس،
شركة وطنية، كتساهم   la RAMال السيد الوزير، 

اب اد .دايل اإلجتاهات 0غري معقول، و فيها الدولة، غري مقبول 
اثنيا  ؛هاذي وجهة دايلنا يف إفريقيا هي األغلى، خاصها دعم،

ألورواب ال يعقل حلد الساعة اجلالية يف بريطانيا تشكو، كيخصكم 
 قانون املالية ها هو جاي ديرو فيهو تدخلو بكل بساطة ابلدعم، 

ما يستلزم ابش الدولة تويل كتساهم ابش اجلالية كنبغيوهم جييو، 
 .اب، شكراااجليل الثالث راه ما كيجيش د

 :سةالسيد رئيس اجلل
 .واينالسيد الوزير يف ث ؟شكرا هل من تعقيب إضايف آخر

وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  حممد ساجد لسيدا
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

غري هاذ اإلتفاقية السيد النائب احملرتم، االتفاقية الدولية 
اللي وقعنا عليها واللي مكنت هباذ التحرير مع فتح اجملال اجلوي  
كتمنع كذلك احلكومات ابش تدعم اخلطوط اجلوية الدولية، احنا  
كندعمو اليوم اخلطوط اجلوية الداخلية عرب اجلهات، عرب 

 أما ابلنسبة .املؤسسات اجلهوية، وهذا كيمكنا نلعبو الدور
لخطوط الدولية اجلوية هذا ما كاين، ما عندانش اإلمكانية ابش ل

 ...نديرو واحد الدعم مباشر
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 :رئيس اجللسةالسيد 
شكرا السيد الوزير، شكرا، شكرا للسيد الوزير انتهى 

منر إىل السؤال املوايل حول السياحة اإليكولوجية  .الوقت
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين
 :السالك بولون النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

عرفت السياحة اإليكولوجية يف األسواق العاملية يف اآلونة 
األخرية إقبال كبري، ماذا أعدت احلكومة من تدابري استغالل 
املؤهالت الطبيعية اليت تتوفر عليها بالدان للرفع من مستوى هذا 

 .النوع من السياحة اإليكولوجية؟ وشكرا
 :اجللسة السيد رئيس

 .شكرا، السيدة الوزيرة تفضلوا
 كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل لسيدة ملياء بوطالبا

اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 
 :ابلسياحة

 شكرا للسيد النائب احملرتم، 
ألن يكون املغرب وجهة سياحية  0808تطمح رؤية 

 ،طاملستدامة يف منطقة األبيض املتوسمرجعية يف جمال التنمية 
ة تعترب منطقتني يف بالدان كوجهتني يف جمال السياحة الطبيعيو 

ب األطلسي فيها اجلنو  واإليكولوجية نظرا ملؤهالهتما اإلستثنائية:
الكبري الذي يتمحور حول املوقع اإلستثنائي للداخلة كوجهة دولية 

ن مبا فيه ألطلس والودايموجهة حنو السياحة الطبيعية والرايضية، وا
 واد زيز واددادس و الواحات والوداين ويتمحور حول ورزازات واد 

ذه الوزارة إىل تثمني الرتاث املادي هل إسرتاتيجية درعة، وهتدف
املناطق عرب إعادة أتهيل الرتاث املبين كالقصور والقصبات، عرب 

 قع اإليكولوجية واملناطق احلساسةااحلفاظ وتثمني سياحة املو 
نن قاملواهلشة كحماية وجهة مرزوكة املهددة ابالستغالل غري 

ناطق هلذه امل املناسبة والربط اجلوي وخلق الطاقات اإليوائية
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا، السيد النائب احملرتم الفريق االستقاليل تفضلوا 

 .تعقيب
 :حممد احلافظ  النائب السيد

السيدة الوزيرة، نعرف جيدا أبن املغرب كله حيتوي على 
لعطل واملغاربة يعانون حىت اآلن من ا ،مناطق ومرافق طبيعية خالبة

السنوية، وهذا السيدة الوزيرة يضعنا أمام عدة تساؤالت أمهها: 
لية؟ ووافقوا عليه اجلهات واجلماعات احمل "قرييت"فني هو برانمج 

اليت أوصت ونصت  La COP 22 يفتنزيل توصيات  فني هو
على تشجيع ومتويل السياحة اإليكولوجية؟ عالش وزير املالية العام 

مليون درهم خمصصة للسياحة  188اللي فات وهاذ العام زول 
ين للسياحة املعرض الوط القروية يف امليزانية؟ وأكثر من هذا فني هو

ابقة؟ ملاذا السالقروية الذي كان ينادي به الفرقاء يف عهد احلكومة 
مت إغفال السياحة اإليكولوجية يف برانمج احلكومة؟ أين هو دعم 
وتوثيق املمارسات اجليدة يف ميدان السياحة اإليكولوجية اليت من 
املنتظر من املغرب القيام هبا كرائد يف هذا اجملال؟ وشكرا السيد 

 .الوزير
 :السيد رئيس اجللسة

ائبة السيدة النشكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا 
 العدالة والتنمية. احملرتمة عن فريق
 :مرمية بومجعة  النائبة السيدة

السيدة الوزيرة، إن إنعاش السياحة اإليكولوجية يقتضي 
 محاية وتثمني التنوع البيولوجي والرتاث الطبيعي الذي يتوزع على

ملواقع هذه ا .موقع ذو أمهية بيولوجية وإيكولوجية 158أكثر من 
والذي  81.00من القانون  0تنتظر التصنيف وفقا للمادة 

يتوقف بدوره على إخراج النص التنظيمي اللي كنتاظروه من 
لريع لوبيات اومن شأن هذا التصنيف أن حيل دون ترامي  0818
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على جمموعة من املواقع اإليكولوجية والسياحية، وتركها عرضة 
بنابو،   صل يف األشهر األخرية بغابةللنهب والتدهور البيئي كما ح

كما أن من شأن هذا التصنيف اإلسراع يف إخراج تصاميم التدبري 
 ...والتهيئة واليت من شأهنا أن تساهم يف

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضايف آخر؟ 

 .السيدة الوزيرة تفضلوا
النقل ير السياحة و كاتبة الدولة لدى وز  لسيدة ملياء بوطالبا

اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 
 :ابلسياحة

مليون راه كاينة ويف  188املالحظات السيد النائب  ذها
غانديروه،  programme de biladi "بالدي"هاذ الشي د

 عليهم بزوج راه خدامني "مدينيت"و "قرييت" ،إذن راه خدامني عليه
 .اطمأن. شكراإذن 

 :السيد رئيس اجللسة
أمر إىل السؤال املوايل عن حصيلة حتديث حكامة قطاع 
السياحة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضلوا أحد النواب مشكورين تفضلوا السيد النائب
 :د إبراهيم بوغصنالسيالنائب 

التزمتم يف الربانمج احلكومي بتحديث  ،السيد الوزير
حكامة القطاع السياحي عرب إجراءين كبريين مهمني: أوال إنشاء 

اثنيا إنشاء وكاالت التنمية السياحية  ؛اهليئة العليا للسياحة
ابملناطق السياحية الثامنة، عن هذه احلصيلة نسائلكم اليوم؟ 

 .شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا شكرا، السيدة الوزيرة،
 كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل لسيدة ملياء بوطالبا

اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 
 :ابلسياحة

شكرا، إذن البد من اإلشارة يف البداية إىل أن قطاع 
السياحة أفقي وتتطلب جناعة السياسات السياحية اجلهوية وضع 

وهذا هو اللي كان املشكل األكرب يف تنفيذ  ،إطار حكامة مناسب
اإلسرتاتيجية، احلكامة هي أهم شيء اللي خصنا خندمو عليها 
والوزارة تعمل جبد لتسريع تنزيل النموذج اجلديد للحكامة، وسيتم 
خلق هيئات حكامة على املستوى اجلهوي تتماشى مع مسلسل 

ئناف تفقد مت اس .اجلهوية املوسعة الذي اخنرط فيه املغرب
هلذا فإن و  ،املشاورات يف هذا النطاق خللق هيئتني منوذجيتني

األوىل سيتم تنزيل  :الق هذا املشروع سيتم على مرحلتنيانط
ماسة، -سفي وجهة سوسأ-صعيد جهة مراكش املشروع على

ومن مث سيتم تعميم  ،ابعتبارمها بوابتني رئيسيتني للسياحة ببالدان
 املشروع ليشمل اجلهات األخرى. 

ن الوزارة تعمل حاليا على إأما على الصعيد املركزي، ف
مشروع خلق هيئة حكامة وطنية تقوم أساسا بتتبع تنفيذ 

 .إسرتاتيجية القطاع ابلتعاون مع كافة اجلهات املعنية وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

م عن سيد النائب احملرت تفضلوا ال ،شكرا السيدة الوزيرة
 .فريق العدالة والتنمية للتعقيب

 خالد تكوكني: النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

كان املرتكز   0808اإلسرتاتيجية دايل  السيدة الوزيرة،
 وجنعلو من القطاع السياحي حمرك األساسي دايهلا هو أهنا نكرسو

من احملركات دايل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية. ولكن 
ى طرح األسئلة حول اجلدو نعلى بعد ثالث سنوات، حيق لنا أن 

والفعالية دايل هاذ اإلسرتاتيجية خاصة فيما يتعلق ابحلكامة دايل 
اع: ملاذا القطالقطاع ألنه السؤال الكبري الذي يطرح نفسه على 

ال نستفيد ابلقدر الكايف من االهتزازات واإلستقرار اللي عرفاتو 
 األسواق املنافسة؟ 
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من بني املؤشرات األساسية يف النجاح دايل أي سياسة 
قطاعية خاصة يف القطاع السياحي هي نسب العودة، ونسب 
العودة بكل صدق تسجلها سياحة املغامرات والسياحة اجلبلية 

مة بشكل عام، مما يفرتض أننا نعيد التصور دايلنا هلاذ واملستدا
النوع من السياحة. وابملناسبة كنشكر السيد الوزير على التفاعل 
السريع دايلو مع الطلب دايلنا، إعادة فتح مركز التكوين يف املهن 
اجلبلية وخاصة شعبة اإلرشاد السياحي، وكنتمناو إن شاء هللا أن 

جديدة من خالهلا أننا نضيفو شعب اللي رؤية تكون واحد الرؤية 
 شكرا السيد الرئيس. ...حتيط ابلقطاع وحىت األساسي

 :السيد رئيس اجللسة
ىل من تعقيب إضايف؟ منر إ ،شكرا السيد النائب احملرتم

السؤال املوايل حول دعم النقل اجلوي للسيدات والسادة النواب 
م احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرت 

 .مشكورين
 :صابر الكياف النائب السيد

 السيد الرئيس،
تعرف حركة النقل اجلوي ببالدان تطورا  السيد الوزير،

ابلنسبة لعدد املسافرين والرحالت، وكذا نوعية اخلدمات ملفتا 
املقدمة واجلهات املتوفرة. ولعل آخر خرب بعث على اإلرتياح هو 
الرقم القياسي األخري الذي سجلته شركة اخلطوط امللكية املغربية 

بنقل ما يقارب  0811يوليوز  88-01خالل هناية أسبوع 
 .لةرح 588مسافر على منت أزيد من  53.888

السيد الوزير، ال خيفى عليكم أمهية النقل اجلوي كرافعة 
أساسية لتطوير املنتوج السياحي الوطين، إضافة إىل دوره كأداة 
اقتصادية خدماتية ملختلف فئات املواطنني حىت قارب أن يصبح 

لضمان حرية تنقل  ةيوم أحد احلقوق األساسيالالنقل اجلوي 
د سياسة حمكمة وشركات قوية ن وجو إاألفراد. إضافة إىل هذا ف

لتطوير قطاع النقل اجلوي ببالدان أضحى ضرورة سيادية لتكريس 
موقع املغرب السياسي واإلقتصادي على الساحة الدولية، 

خصوصا ابلنسبة للشرق األوسط وإفريقيا. لذا نسائلكم السيد 
الوزير، حنن يف فريق التجمع الدستوري، عن إسرتاتيجية احلكومة 

 .ذا القطاع شكرالتأهيل ه
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا. الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين
وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة حممد ساجد السيد 

 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،
 السيد النائب احملرتم،

سرتاتيجية إلاابلنسبة للمغرب احلمد هلل كيتوفر على واحد 
 ،ململكةمجيع أحناء ا طموحة النتشار احملطات اجلوية واملطارات يف

وهذا القطاع عرف واحد النشاط قوي فهاذ السنوات األخرية، 
ا انتشار املطارات يف مجيع اجلهات. اليوم املغرب كيتوفر على تقريب

مطار  11، 05من هاذ  ،مطار على مستوى الرتاب الوطين 05
ألخرية فهاذ السنوات ا اهدتيودويل. وهاذ العملية مستمرة، أنتما ش

إعادة ترميم بعض املطارات حبال تدشني دايل مطارات مهمة و 
ن واد نو -دايل واد نون كلميم طاراملفاس، حبال مراكش. اليوم 

التجهيز اآلن حبال مطار  تقريبا جاهز، مطارات أخرى يف إطار
 لكن املهم فهاذ الشي كلو ماشيو  .الناظور، املطار دايل الراشيدية

حنا اة، دبناء املطارات املهم هو تشغيل هاذ املطارات بطريقة جي
 ...عرفنا كذلك

  :السيد رئيس اجللسة
 كاين شي تعقيب  ،انتهى الوقت شكرا السيد الوزير

منر إىل السؤال املوايل عن معاانة عائالت املسافرين بعد  ؟إضايف
قرار منعهم من ولوج املطارات للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .تفضلوا السيد الرئيس ،عن الفريق اإلشرتاكي
 :شقران أمام النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس



 

 

 

 
 -7102أبريل دورة  –مداوالت جملس النواب 

 

9 

 ،السيد الوزير احملرتم
نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري املتخذة لتحسني 
شروط اإلستقبال ابملطارات وضمان راحة عائالت املسافرين مبا 

 .يضمن حقوقهم وكرامتهم
وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة حممد ساجد السيد 

 :واالقتصاد االجتماعيالتقليدية 
  ،شكرا السيد النائب

كتعرفو املنطقة دايلنا ابخلصوص واملنطقة العاملية  كما  
كلها عرفت تطورات غري مرضية ابلنسبة لألمن يف املطارات بعد 

د هاذ بع ،اهلجمات اإلرهابية اللي قاست مطارات متعددة دولية
ا ذاألزمة املغرب حلفاظ السالمة واألمن دايل املواطنني دايلو خ

 ح ابملرافقنيا بعض اإلجراءات وقائية إضافية منها عدم السم
رية، ولكن ابملقابل املكتب الوطين اللولوج إىل احملطات املط

ات ملطار ا إجراءات إضافية خبلق فضاءات خارج اذللمطارات خ
خبلق حمالت دايل الوضوء، خبلق كذلك  ،من الشمس تياقبوا

مستمر فيها ابلعلم أن  مقاهي خارج هادي، وهاذ السياسة هو
مجيع التجهيزات اللي هي يف طور اإلنشاء اليوم غادي اتخذ بعني 

 .هاذ..اإلعتبار 
  :السيد رئيس اجللسة

تفضلوا السيد النائب احملرتم  ،شكرا السيد الوزير
 .عقيبللت

 :ان أمامشقر  النائب السيد
  ،شكرا السيد الوزير

بطبيعة احلال حنا كنتفهمو اجلدوى دايل هاذ املنع من 
ات أمنية بطبيعة احلال، لكن يف نفس ز ولوج املطارات، الحرتا

الوقت واجب اختاذ واحد املبادرات اللي تكون عملية، ألن الواقع 
يؤكد أبن العائالت تنتظر يف ظروف مأساوية، وأبسط الشروط 

ك متوفراش، أكثر من ذلا م ةفر و األساسية اللي خاصها تكون مت
على أن الشكل اللي حتدثتو عليه دايل بعض اإلجراءات اللي قام 

ن بعض أل ،هبا املكتب الوطين للمطارات يسيء جلمالية املطارات
اخليم اللي هي بدائية أمام مطارات اللي ترصدت هلا مبالغ ضخمة 

لبية، توى العاملي يعين تعطي صورة سابش أهنا طور تكون يف املس
من انحية أخرى فيما يتعلق ابملعرفة دايل املآل دايل الرحالت هو 

ئرة تيعرفوش حىت الطاا أنه مواطنون يتواجدون خارج املطارات م
 .اجلانب ذوصلتش خاص يكون تواصل فهاا واش وصالت وال م

  :السيد رئيس اجللسة
منر  ؟هل من تعقيب إضايف ،شكرا السيد النائب احملرتم

إىل السؤال املوايل متعلق بتسويق السياحة للسيدات والسادة 
السيد النائب  تفضل نالنواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري

 .احملرتم مشكورا
 :د رشيد الفايقالنائب السي

 ،السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمون
ج اإلسرتاتيجية احلكومية الرامية إىل تسويق املنتو يف إطار 
بري احملرتم عن التدا نسائلكم السيد الوزير ،السياحي الوطين

احلكومية املتخذة لتسويق املنتوج والنهوض ابلقطاع السياحي 
 .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة
 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين ،شكرا

 كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل لسيدة ملياء بوطالبا
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلسياحة
  ،شكرا السيد النائب

مل يسبق لقطاع السياحة أن عاش ظروفا مماثلة بعد تعاقب 
ت الدول عرب العامل، هذه الظروف اياألحداث املأساوية يف كرب 

طمأنة السياح واحملافظة على تطلبت مضاعفة اجلهود من أجل 
وقد عزز املكتب الوطين  .مسعة املغرب كوجهة آمنة سياحية
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راكات لرتوجيية مبقارابت تسويقية قوية وإبرام شاللسياحة جمهوداته 
وسيواصل املكتب الوطين  .مع شركات طريان دولية وأوروبية

للسياحة تعزيز التعاون مع خمتلف منعشي الرحالت السياحية 
والتوجه إىل أسواق جديدة مبا فيها الصينية واألمريكية والروسية، 
وتقوية احلضور الرقمي وتعزيز الوجود الرقمي للوجهة السياحية 

 .ومواصلة تعزيز الربط اجلوي لوجهتنا السياحية، وشكرا
 :يس اجللسةالسيد رئ

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب
 :رشيد الفايق النائب السيد

أهيل به من جمهودات لت وناملعطيات اليت توضح ما تقوم
كما نعلم جيدا أنكم ورثتم قطاعا عاىن   ،هذا القطاع احليوي

، لكننا ةسنوات من سوء تدبري وضعف حكامة وانعدام رؤي
السكة إىل مسارها الصحيح وجتاوز كل مؤمنون أبنكم ستعيدون 

ونود أن جندد  .السلبيات اليت خلفتها السياسة احلكومية السابقة
التأكيد على أنه ابستثناء مدينة مراكش فإن مدن سياحية أخرى 
تعاين من تراجع كبري، وهذا هو اإلشكال املطروح، السيدة الوزيرة، 

خرى ية األحيث ينبغي أن نعمل على أتهيل كل املدن السياح
 والبد من أن أشري إىل وضعية السياحة مبدينة ، وهناوالرتويج هلا

لزم اختاذ ر فقط وهذا الرتاجع يستبو فاس واليت حتولت إىل مدينة ع
 لكلإجراءات حكومية استعجالية لرد االعتبار هلذه املدينة، و 

ملدن السياحية األخرى حىت تسري يف نفس الركب مع مدينة ا
ت ما دوليا أنخذ جتربة تركيا يف اخنفاض أمثنة املبيأ ،مراكش وطنيا

والطائرة، وجيب أيضا تعزيز الشرطة السياحية بتنسيق مع وزير 
 .الداخلية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 ..شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل

 .نعم تعقيب تفضلوا
 
 

 :مينة الطاليب النائبة السيدة
عن أتهيل املدن من أجل السياحة الداخلية، السيد 
الرئيس، السيدة كاتبة الدولة، ال يعين هو أننا أن نوفر فقط بعض 

 يتم هل التأهيل هو أننا يعين ،تأهيلالالفضاءات يعين احملدودة، 
ايت اآلن جند أبن البنا ؟هناك واحد االجتياح للشواطئ املغربية

 ل الشواطئ، نعطيو غري مثالات جمموعة دايذاليت يعين أهنا خ
اللي كاين يف الرابط وواد  le petit val d'or غري من الرابط

        إكم ما يقع فيه اآلن هو جرمية اآلن ضد الشواطئ البحرية، 
هناك  جند ،ض عموميةيال وجود للنقل العمومي ال جند هناك مراح

ة يف لاكتظاظ يف السري أي أتهيل نتحدث عنه السيدة كاتبة الدو 
 .هذا اجملال

 :السيد رئيس اجللسة
 شكرا السيدة النائبة احملرتمة، 

هل من تعقيب إضايف آخر؟ منر السؤال املوايل عن أتهيل 
السياحي لبعض مدن وأقاليم اململكة للسيدات والسادة النواب 

النائبة  تفضلوا السيدة ،احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري
 .احملرتمة مشكورين

 :وفاء البقايل النائبة السيدة
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة 
 .خبصوص التأهيل السياحي لبعض األقاليم

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة

السيدة ملياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة اجلوي 

 ابلسياحة:
تتطلب  0808أوال يف البداية التأكيد على أن رؤية 

 aménagement  تطوير جمموعة من برامج جتهيز األقاليم
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du territoire   لتوفري منتوج سياحي متنوع جبودة يف
  .املستوى

و اللي  وه ،فينإفيما خيص بصفة خاصة إقليم سيدي 
كان يف السؤال اللي تطرح لنا كتابيا الذي يتوفر على مؤهالت 

على برانمج عقدة  0818فقد مت التوقيع سنة  ،سياحية هامة
جهوي هدفه النهوض ابلسياحة املنطقية، وذلك عرب اإللتزام إبجناز 
مشاريع سياحية هيكلية ونذكر منها إنشاء ميناء ترفيهي بسيدي 

ارك، ايضات املائية، هتيئة املغارات بسيدي امبإفين، خلق حمطة للر 
لى إعداد وتعمل الوزارة ع .إنشاء متحف للتعريف بتاريخ املنطقة

ة ماس-برانمج جهوي للتنمية السياحية اخلاص جبهة سوس
نتكلمو عليهم فهاذ الربانمج، غاد وغيكون هاذ املشاريع كلهم 

 .وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .النائبة احملرتمة تفضلواشكرا، تعقيب السيدة 
 :وفاء البقايل النائبة السيدة

 شكرا السيدة الوزيرة، 
حنا كنوهو ابجملهودات اللي كتقومو هبا للرقي هباذ او 

 عدم إعطاء بعض األقاليم األمهية القطاع، إال أننا نسجل وحبسرة
بيل فين أذكر على سإإىل جانب إقليم سيدي  .اليت تستحقها

العاصمة الروحية، املعلمة التارخيية اليت ، فاساملثال ال احلصر 
تصاد دايل االق .أصبح يطلق عليها مدينة اإلجرام أقوهلا وأان أحتسر

هاذ املدينة هذه كيقوم ابلدرجة األوىل على السياحة وعلى 
وأنتم تعلمون كيفاش أن هاذ القطاعني هاذو  ،الصناعة التقليدية

ا من لى اآلخر، فاس هلمرتبطني مع بعضياهتم وكيأثر الواحد ع
 ...املؤهالت ما جيعلها حتتل الصدارة سواء

 :السيد رئيس اجللسة
هل  .شكرا، شكرا السيدة النائبة احملرتمة انتهى التوقيت

 .من تعقيب إضايف؟ تفضلوا يف ثواين السيدة الوزيرة

السيدة ملياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
قليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة اجلوي والصناعة الت

 ابلسياحة:
ذكريت فاس وفاس عندان مهمة فيما  السيدة النائبة اللي

ألسواق اللي ا والصينيني وعندان بزاف د ،خيص السياحة الثقافية
تيعطيو أمهية كبرية لفاس وهي من ضمن األولوايت يف  ..عندهم

 .اندايلاالسرتاتيجية 
 :السيد رئيس اجللسة

السيدة الوزيرة، منر إىل السؤال املوايل عن الرحالت شكرا 
اجلوية الداخلية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين
 :د عبد هللا هناويالنائب السي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

يراعي العديد من الفاعلني على توسيع شبكات 
الرحالت اجلوية الداخلية خاصة ابلنسبة للمناطق احملرومة من 
السكة احلديدية، واللي كتعيش عزلة خاصة مثل جهة درعة 
اتفياللت، فعن هاذ الورش وأمهيته نسائلكم السيد الوزير احملرتم 

د الوزارة هو شبكة الداخلية للنقل اجلوي وعن جالعن مآل توسيع 
 .شكرا ،يف هذا الباب

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير 

 .مشكورين
وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة د ساجد حممالسيد 

 التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
 شكرا السيد النائب احملرتم، 

طوط لتقوية اخلفعال ما زال عندان واحد العجز ابلنسبة 
وهذه من األدوات األساسية لتفعيل واحد التنمية متوازنة  ،الداخلية

وذكرتيو املناطق البعيدة اللي ما عندهاش وسائل  .ما بني املناطق
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ما عندهاش السكك احلديدية، ما عندهاش  ،هايأخرى للولوج ل
ق فإلزاميا ال بد ما نشجعو هاذ املناط .الشبكة دايل الطريق السيار

لبعيدة ابش نشجعو النقل اجلوي يف ظروف مناسبة وأبسعار ا
واحنا كنجتهدو اليوم مع مجيع اجلهات املعنية لتقوية هاذ  .مناسبة

اذ املناطق الدار البيضاء وه اخلطوط اجلوية اللي كرتبط ما بني مطار
يو دايل ناطق دايلكم اللي قلتاملالبعيدة حبال املناطق الصحراوية، 

اطق الشرقية حىت هي اللي عندها صعوابت يف املن ،الراشيدية
  .الولوج واحنا كنجتهدو بتقوية هاذ اخلطوط اجلوية

كنجتهدو كذلك لوضع واحد الدراسة لربط املدن 
احنا كنشتغلو و  ،بعضياهتا بدون إلزامية املرور مبطار الدار البيضاءب

اليوم وراه فتح واحد اخلط اليوم اللي كريبط ما بني فاس وما بني 
مراكش، واحنا كنجتهدوا اليوم ابش نديرو حمطات اللي تكون 
جهوية ابش جنتانبو الصعوابت اللي كنواجهوها اليوم يف مطار 

 . الدار البيضاء
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم 
 .للتعقيب

 :حممد معايط  النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 الوزير احملرتم،السيد 
أوال كنثمنو ما جاء يف اجلواب دايلكم، وكنثمنو 

، أن هاذ خصوصا السيد الرئيسو  ،اإلسرتاتيجية اللي كتكلم عليها
ي من املشاكل الل القطاع كتعرف أنه كيعاين من واحد اجملموعة د

شأهنا إيال وسعتو الشبكة غادي حيل ويفك العزلة على كثري من 
م مجيلة يف بالدان، وكتساهم يف السياحة وكتساهاملناطق اللي هي 

توفر تم العناية حىت ابملوجود ما هو متيف اإلقتصاد دايل املغرب و 
 يفاللي كيعاين من إشكاالت متعددة، اليوم التذكرة دايل السفر 

كتلقى تذكرة ألورواب أرخص من تذكرة  الرحالت الداخلية أحياان

خري اينة معاانت دايل التأيف رحالت داخلية يف املغرب، أيضا ك
 .دايل بعض الرحالت وأتجيلها اللي كيسبب إزعاجات كبرية

  :السيد رئيس اجللسة
 ؟هل من تعقيب إضايف ،شكرا السيد النائب احملرتم

 .تفضلوا السي وهيب
 :عبد اللطيف وهيب النائب السيد

نعرفش كا  أان بغيت نفهم شي حاجة اللي م ،السيد الوزير
درهم، يف  388و 888شي لفرسا بني مي charter ،حنسبها

درهم، بغيت منشي  1888 بغيت منشي للعيون املغرب لداخل
درهم، واش  0888درهم، بغيت منشي ألكادير  1888للداخلة 

 ؟كنعرفو حنسبو وال مها اللي كيعرفو حيسبوا  حنا اللي ما
  :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الرئيس يف تعقيب إضايف ،شكرا
إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة السيد النائب 
 والتنمية:

 ،شكرا السيد الرئيس
ا من اجملهودات اللي تتقوم هبثبسرعة أوال أان بغيت ن

الوزارة واملكتب الوطين للسياحة فيما يتعلق ابلدعم دايل النقل 
مدينة  بنيألول مرة تيتفتح خط بني مدينة فاس و  ،الداخلي

ار حمطة جوية دايل شركة خاصة فتحت ألول مرة تد  مراكش، 
ملطار ا منخطوط عدة خطوط حنو أورواب ابتداء من فاتح يونيو 

شهور األوىل يف  6 ،دايل فاس وهذا كان عندو نتائج إجيابية
 ب الوقت اللي على املستوى الوطين زايدة املعدل دايل السياحة

ودات، إذن كاين جمه % 18يف مدينة فاس تزاد ب  % 11
 .جمهودات كبرية ابلفضل دايل التعاون دايلكم شكرا لكم

  :السيد رئيس اجللسة
ن تعقيب هل م ،شكرا السيد النائب احملرتم السيد الرئيس

فريق تفضلوا السيد رئيس ال باليت، لسيد الوزيرا ؟إضايف آخر
 .عياحلركي السي مبد
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 :ع رئيس الفريق احلركييحممد مبد النائب السيد
 واحد اخلط مباشر ما بني الوزير دنسول السي غي غرياب

 عرفتشا بين مالل وميالنو، وكان دائما عامر ودااب تقطع م
 .شكرا دايل اخلطوط امللكية املغربية ؟عالش

  :السيد رئيس اجللسة
جابة تفضلوا السيد الوزير اإل ،شكرا السيد النائب احملرتم

 .على التعقيبات
وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة  حممد ساجد السيد

 التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
يف احلقيقة كنحتاجو وقت أكرب ابش جناوبو على هاذ 
التساؤالت املشروعة دايل السادة النواب، غري بغيت نقول أن 

ني بما تصال جوي ما بينها و ابعض املدن اللي مكانش عندها 
غيت نشري أن ب .سابيع املقبلةتفتح فهاذ األيالبيضاء غادي  الدار

رحالت أسبوعية ابتداء من الشهر  8الصويرة غادي يكون عندها 
اجلاي، وهذا كان شيء غري طبيعي أن مدينة سياحية وجهة 

  .عندهاشا سياحية م
 ار على مستوى مدينةكنعاود نذكر ابجملهود اللي كيد  

عتارفو أن نحنا كاكنرجع للسيدة النائبة احملرتمة وكنقوهلا و  ،فاس
اتش النصيب دايهلا ابلنسبة للسياحة ألن عندها ذخا فاس م

املؤهالت التارخيية والثقافية واجلمالية اللي كتستحق أهنا تكون 
  .وجهة من الوجهات األساسية عندان يف بالدان

حنا اسي مبدع أن املشكل دايلنا البغيت نذكر كذلك 
املطارات وأحسن منوذج  ذهو تشغيل ها ،ماشي بناء املطارات

دايل هاذ اخلطأ اللي عندان هو توقيف هاذ املطار دايل بين مالل 
 .وهحنا كنجتهدو ابش نشغلانشغلوهش، فاليوم ا واش نبنيوه وم

  :السيد رئيس اجللسة
ابلرتويج للمحطات السؤال املوايل متعلق  ،شكرا

 ها طوال السنة للسيدات السادة النواب احملرتمنيشيطالسياحية لتن

 تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة ،فريق األصالة واملعاصرةمن 
 .مشكورين

 :آمال عربوش  النائبة السيدة
 ،شكرا السيد الرئيس

حول اإلجراءات اليت  ،نسائلكم السيدة كاتبة الدولة
تنوون اختاذها من أجل ضمان دميومة نشاط احملطات السياحية 

  .طيلة السنة وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

تفضلوا  18السؤال رقم  ..تفضلوا السيدة الوزيرةشكرا، 
 . األصالة واملعاصرةالسيد الوزير، 

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

 ،شكرا السيدة النائبة
 ،السادة والسيدات النواب

ابلنسبة للتنشيط يف الوجهات السياحية بصفة عامة 
فالسياحة هي مادة مومسية، ويف مجيع املناطق ويف مجيع اجلهات  

ننا يف أيف بالدان  عنداناللي  ،كاين مومسية دايل قطاع السياحة
توجهنا  "املخطط األزرق"اللي هو  0818إطار املخطط دايل 

بناء واحد احملطات سياحية شاطئية، وهاذ احملطات  لواحد
نيا اث السياحية الشاطئية اعتمدت يف البداية على بناء الفنادق؛

 .واثلثا على الرتويج هلاذ املناطق على بناء مرافق ترفيهية؛
اإلشكالية اللي وجدان اليوم واللي موجودة يف بعض 
احملطات السياحية اللي دران فيها استثمارات ضخمة حبال 
السعيدية مثال، كنلقاو أن البناايت كاينة والفنادق كاينة وعدد 

تنشيط دايل هاذ احملطات كيبقى دون الالغرف كاينني، ولكن 
طاع سياحة قواللي خصنا جنتهدو عليه كذلك ألن ال .املستوى

أفقي، كيخصنا نديرو إضافات على هاذ املنشآت السياحية، 
نديرو مراكز دايل اإلستقبال، نديرو مراكز دايل املؤمترات، نديرو 

 ...مراكز دايل التعليم ودايل اجلامعة ونديرو مراكز دايل السياحة
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 :السيد رئيس اجللسة
رتمة شكرا، شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيدة النائبة احمل

 .للتعقيب
 :آمال عربوش النائبة السيدة

 شكرا السيد الوزير،
يدية اللي لسعلالسيد الوزير، ابلنسبة للمحطة السياحية 

ذكرتو اللي هي منوذج واضح هلاذ املومسية، ملاذا الرتكيز على 
 ذاا على الرغم من أن هأهنالسياحة الشاطئية يف حد ذاهتا حبكم 

املنطقة دايل السعيدية موجودة فواحد اإلقليم اللي نقدرو نربطو 
نطقة السياحة اجلبلية، راه كاين مو فيه ما بني السياحة الشاطئية 

ن إفران ش فيها احلركية واللي تقدر تكو نكرتيماللي ما  "اتفوغالت"
أيضا اللي  "زكزل"الثانية يف املغرب لوال اإلمهال، كاين منطقة نتاع 

يكولوجية ثقافية، كاين امتداد دايل إون فيها سياحة تقدر تك
الشريط الساحلي مع راس املا واملنطقة دايل دايل حبرية 

ور امتداد على الشريط ظاللي اتبعة إلقليم النا ا"شيكتر ام"
الساحلي دايل الدريوش وصوال إىل احلسيمة، ما ميكنش هنضرو 

دية بشكل السعي سياحيةالطة احملعلى التنمية دايل املنطقة دايل 
منفصل على اإلسرتاتيجية دايل التنمية دايل السياحة يف الشريط 

كاين أيضا الواحات دايل فجيج،    .الساحلي املتوسطي ككل
كاين املنطقة الشرقية كاين فيها واحد التنوع اللي نقدرو نستثمروه 

  .بشكل متكامل
بطبيعة احلال الرتكيز على اإلحداث دايل املنشآت 

خصوصا ابش تعطي واحد اإلشعاع ملنطقة السعيدية  اجلامعية
ضرورة ألن   الرتكيز على البنيات التحتية ،وحتيد هلا الطابع املومسي

كاين يف الشريط الساحلي، خصوصا املنطقة دايل الدريوش راه  
 ...كاين واحد السواحل اللي تقدر تصنف األوىل

 :ةالسيد رئيس اجللس
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ إذن 
نكون قد أهنينا األسئلة اخلاصة ابلقطاع األول واللي هو قطاع 

ل اجلوي والصناعة التقليدية، عفوا، اجلزء األول من قالسياحة والن
  .القطاع مشكورين السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة

صاد لتقليدية واإلقتقطاع املكلف ابلصناعة االمنر إىل 
اإلجتماعي، سؤال متعلق إبنعاش الصناعة التقليدية للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين
 :احلبيب حسيين النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
ناعة وإنعاش الص سؤالنا يتعلق بسبل السيدة الوزيرة،

 التقليدية على ضوء املنافسة اخلارجية اليت تواجهها، واللي كنشوفو
الصانع التقليدي هنااي كيعاين من عدة مشاكل مادية واللي  
كتساهم يف انداثر جمموعة من احلرف ومنها احلنبل والزربية الزمورية 

 .يف إقليم اخلميسات، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

ائب احملرتم، تفضلوا السيدة الوزيرة شكرا، السيد الن
 .مشكورين

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 شكرا السيد الرئيس،

بد ال الأو ئب والفريق على هذا السؤال، شكرا للسيد النا
أن أؤكد يف البداية أن، يعين، الوزارة واعية ابملنافسة اللي اليوم  

هاذ  وطبعا ،كاينة على مستوى منتجات الصناعة التقليدية
ي وحركية ته حترير اإلقتصاد العامليمبا ميكن تسم املنافسة مرتبطة

التجارية الدولية. لكن حرصا منا على  تاألسواق واملبادال
 عتماد وكذلك جتاوز املنافسة غري الشريفة، مت اعتماداملواكبة، مت ا

  :نتوقف عند بعضها ،جرءاتجمموعة من الربامج وجمموعة من اإل
 58اليوم عندان  ،ت دايل التصديقامت وضع شار  :أوال -

اذ مت وضع.. وه ،شارة دايل التصديق حلماية املنتوج الوطين
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التجارية، و ية الشارات مسجلة يف املكتب الوطين للملكية الفكر 
وكذلك مسجلة يف اإلحتاد األوريب ويف الوالايت املتحدة 

  ؛األمريكية
من ذلك مت وضع إجراءات ومستوى يف اإلنتاج  أكثر

اللي ما ميكنش لدول كتدخل منتوجات ما فيهاش هاذ املواصفات 
السوق املغربية. وهنا هاذ املواصفات كتكون  أهنا تقبل يف

نها مواصفات تضمن واحد املستوى مواصفات غري مجركية، ولك
توى املواد ي كتطلع مسحنا كنعرفو أنه مل  واإلستعمال املواد األولية 

األولية، يعين الثمن غادي يطلع وما غيبقاش يف متناول املنافسة 
اللي كتكون أبمثنة رخيصه جدا، وأحياان مبواد اللي هي عندها 

ت أنه  ذن قلأتثريات غري صحية على سالمة وصحة املواطنني. إ
 ...اليوم القطاع احلكومي ،كاين هاذ اإلجراء وكاين مراقبني

 :السيد رئيس اجللسة
 التعقيب للسيد النائب احملرتم، ،شكرا السيدة الوزيرة

 .تفضلوا
 احلبيب حسيين: النائب السيد

أريد  .شكرا السيدة الوزيرة على املعطيات اليت تفضلتم هبا
على املشاكل دايل الصناع التقليديني  ،أن أركز السيدة الوزيرة

ابخلميسات، واللي كيطالبو مبواكبة أنشطتهم عند اإلنتاج 
والتسويق وكذلك هم يف حاجة إىل فضاء لتسويق املنتجات 
التقليدية احمللية. وكنتساءل هنا عن مآل جممع الصناعة التقليدية 

 نبلابخلميسات، وكذلك يطالبون إبنشاء قرية منوذجية حلماية احل
 ..والزربية الزمورية.

  :رئيس اجللسة لسيدا
تعقيب  هل من .انتهى الوقت ،السيد النائب احملرتم شكرا

 .إضايف؟ تفضلوا السيد النائب احملرتم
  :عبد الغاين جناح النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

اوة كارثية، إقليم شيش ضةوضعية الصناع التقليديني مبزو 
قل ابلنظر للواقع الذي يعيشونه من ضعف للبنية التحتية املسهلة لن

منتجاهتم الطينية حنو السوق. ينضاف إىل هذا خطر هتديد عدد 
   بفيضاانت الشعاب اجلارفة، وهو  ضةمزو  اتمن ورشات فخار 

ا يف ماي ، واليت كان آخرهما يتسبب يف خسائر فادحة للحرفيني
زد عليه هذا غياب أي إهتمام من قبل الوزارة بدعم  ،ياملاض

حرف املنطقة علما أن حرفة اخلزف هي مصدر قوت يومي 
لساكنة املنطقة وذلك غياب حمطة لتسويق املنتوج احمللي. وشكرا 

 .السيد الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

 ؟رهل من تعقيب إضايف آخ ،شكرا السيد النائب احملرتم
 .اثنية 05السيدة الوزيرة، 

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
ال شك أن عندها أمهية خاصة ومرتبطة  ،السادة النواب

مبناطق صناعة تقليدية يف جمموعة من املدن، كنظن أن ميكن تكون 
فرصة داخل اللجنة وكذا إلعطاء الكثري من التفصيالت. ولكن 

كد أن اليوم القطاع احلكومي واعي بكل هذه املشاكل نبغي أن
 حنا نعتمد إجراءات وبرامج من أجل حتسني هذه الوضعياتاو 

 .وحماولة اإلستجابة وحل هاذ اإلشكاليات
 :السيد رئيس اجللسة
السؤال املوايل عن سياسة دعم القطاع  ،شكرا لكم

التعاوين للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة 
 .واملعاصرة. تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :لجيو ر لا فسو ي النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن سياستكم يف دعم  السيدة كاتبة الدولة،
 .ومواكبة القطاع التعاوين وتطويره
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 :السيد رئيس اجللسة
 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين ،شكرا

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
كلفة املاجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 السيد الرئيس،

 على القطاع التعاوين يف وأوال امسحوا يل قبل ما نتكلم
وكونه حمور أساسي يف اإلقتصاد  ،املغرب وعلى األمهية دايلو

البد أننا نعطيو بعض املؤشرات جلعل  .اإلجتماعي والتضامين
 كثر هذا القطاع. السيدات والسادة النواب يعرفوا أ

 15.608حنا كنتكلمو على واحد العدد دايل اأوال 
دايل احتادات التعاونيات، اللي   181طبعا هاذ العدد  ،تعاونية

تعاونيات نسوية  % 11كلو فيها التعاونيات النسوية كيش
يعين اخلالصة اللي بغيت  ،861وتعاونيات حاملي الشهادات 

نوصل هلا أنه اليوم تقريبا نسبة التعاونيات يف املغرب ابلنسبة 
ابلنسبة للمعدل  % 5 ذ، ها% 5للساكنة النشيطة ما كتجاوزش 

 % 18لف التعاون الدويل كيعطي املؤشر حالعاملي االحتاد يعين 
 .ةاونيعلى اإلقالع يف احلركية التع ،هي عاد كنتكلمو على اإلقالع

 ولكنه ما زلنا حمتاجني ،إذن الرقم هو رقم نقدرو نقولو رقم مهم
اليوم إىل تقوية احلركة التعاونية يف املغرب ومواكبتها ابلربامج 
الكفيلة، أهنا جتعلها أوال يف مستوى أهنا تشارك وتكون فاعل 
إقتصادي أساسي، طبعا الوزارة قامت مبجموعة من اجملهودات 

وجمموعة من الربامج وطبعا هاذ الربامج   وجمموعة من اإلجراءات
 .كلها تصب يف مزيد من املواكبة خاصة على املستوى القانوين

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم 

 .للتعقيب

 الروجيل: فسو ي النائب السيد
 السيد الرئيس،

 السيدة كاتبة الدولة، 
نا يف بداية إن ،اخلصوص ذاهب ههااجهناك أربع قضااي نو 

فريقنا نؤمن إمياان عميقا أبمهية اإلقتصاد التضامين يف احلياة 
ن هذا النوع م .اإلجتماعية وحتسني مستوى عيش املواطنني

 ،اإلقتصاد اإلجتماعي ال زال يعاين من عدة صعوابت ومشاكل
 وأنتم السيدة كاتبة الدولة وقفتم على مجلة منها بدليل أن احلكومة

املتعلق ابلتعاونيات  110.10مددت أجل تنفيذ القانون رقم 
ألف تعاونية مل تتمكن من تسوية  10، ألن تقريبا 183املادة 

  .وضعيتها القانونية لتنخرط يف الدينامية اجلديدة
وهنا جيب أن تستحضر احلكومة هبذا اخلصوص معاجلة 

نافسة ضعف التأطري، معاجلة مشكل تسويق املنتوج الناتج عن امل
         القوية من لدن املقاوالت املنظمة، ضرورة محاية التعاونيات 
ال سيما يف القرى والبوادي واملناطق املهمشة من وسطاء وغادي 
نعطيكم مثال السيدة كاتبة الدولة من إقليم اليوسفية اللي كيعاين 
من أعلى مستوايت اهلشاشة والفقر كنا كنرتجاو من هاذ 

لكن  ،يرفعو من املستوى املعيشي لساكنة اإلقليم التعاونيات ابش
 .التعاونيات كتعاين من عدة مشاكل ذلقينا ها

 السيدة كاتبة الدولة، 
القضاء على الفقر واهلشاشة ال ميكن أن يكون إال 

لة بدل فرم ،إبعطاء أولوية حقيقية هلذا النوع من االقتصاد
التعاونيات اليت أتهلت وأصبحت منظمة من خالل إخضاعها 

 .للتضريب بشكل ال ينسجم مع فكرة اإلقتصاد التضامين. وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل، 
سؤاالن هلما وحدة املوضوع ويتعلق األمر مبواكبة إنعاش اإلقتصاد 

والتضامين أقرتح على السيدات والسادة النواب  اإلجتماعي
 .طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيدة الوزيرة
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سؤال للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 
 . تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة مشكورين ،احلركي

 :قساوي حكيمة بل  النائبة السيدة
 شكرا السيد الرئيس، 

إطار اإلسرتاتيجية الوطنية للنهوض ابإلقتصاد يف 
راءات عن اإلج ،نسائلكم السيدة الوزيرة ،اإلجتماعي والتضامين

ية إىل بناء سرتاتيجية الراماإلاليت إختذهتا احلكومة لتحقيق أهداف 
 .شكرا ،اقتصاد قوي ومنظم وخلق مناصب الشغل

 :السيد رئيس اجللسة
ني والسادة النواب احملرتمشكرا، السؤال املوايل للسيدات 

 .كورينتفضلوا السيد النائب احملرتم مش ،عن فريق العدالة والتنمية
 :عبد اللطيف العيدي  النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة، أصبح اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين 
يفرض نفسه مع فشل اإلقتصاد العاملي يف حتقيق العدالة 

وتعرف بالدان مبادرات عديدة يف إطار هذا النوع  االجتماعية،
لذا نسائلكم ما هو برانمج الوزارة لتطوير اإلقتصاد  االقتصاد.من 

 .اإلجتماعي يف بالدان؟ شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا ةالوزير  ةشكرا، السيد
السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 

التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة اجلوي والصناعة 
 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا السادة النواب وشكرا الفرق على هاذ األسئلة 
املهمة، ألنه اليوم فعال موضوع اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين 
هذا من املواضيع ذات راهنية كربى يف بالدان على اعتبار أنه 
يشكل اإلقتصاد الثالث بعد االقتصاد العام، ما يسمى اإلقتصاد 

اد ال شك أن اليوم اإلقتصالعام واالقتصاد يعين القطاع اخلاص، 
اإلجتماعي والتضامين يشكل رافعة أساسية ويعترب من احملاور اليت 

 تعتمد عليها جمموعة من البلدان اليوم يف تطوير اقتصاداهتا وتطوير
نسيجها اإلجتماعي يف إطار اقتصاد جيمع بني الفعالية االقتصادية 

واملغرب  ،افهاذ الثنائية أساسية جد .إجتماعي تضامين واقتصاد
الشك أننا ما غديش أنكد اليوم أمهية هاذ القيم دايل التضامن 
والتعاضد يف ثقافتنا املغربية األصيلة، وأن هاذ التعاضد ماشي هو 
  وليد اليوم، ولكن اليوم يكتسي صبغة أنه إما يف إطار مجعيات 

       إطار مقاوالت إجتماعية أو يف إطار يعين تعاضدايت يف  أو
وهنا البد من التأكيد أن التعاونيات ، إطار التعاونياتأو يف 

 .تشكل حمور رئيسي يف املغرب لإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين
 ،طبعا حنتاج يف بالدان اليوم إىل إخراج القانون اإلطار

ألن احملور التشريعي حمور أساسي جدا يف النهوض هباذ القطاع، 
يع يف حنتاج إىل التشر  احنا من البلدان اليت راكمت جتربة ولكن

هذا اجملال، واحنا عوالني هنا على الربملان بغرفتيه، القانون اإلطار 
زال يف مشاوراته األخرية ألنه هو اللي غادي يعطينا  اليوم ما

اإلطار التشريعي لكي نتفق على معىن موحد، على تعريف موحد 
فات عرياليوم كاينة ت .للمقصود ابإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين

على املستوى الدويل، كاينة تعريفات كذلك يف جمموعة من 
    اجملهودات اللي تبذالت على املستوى الوطين إما يف القوانني، 
إما يعين املراسيم واألطر املوجودة، ولكن حنتاج إىل تعريف موحد 
من خالله نؤكد يعين اجملاالت دايل االشتغال، أو دايل األنشطة 

والتضامين، ألن بالدان اليوم وكتعرفو أنه   اإلقتصاد اإلجتماعي
كاينة سياسة ملكية حكيمة يف هذا الشأن، وتعليمات واضحة 
يف هذا الشأن من أجل النهوض هبذا القطاع، واحلكومة يف 
برانجمها احلكومي أكدت كذلك على األمهية، وكاينة برامج، برامج 

ة يعين طمهمة كتقوم هبا الوزارة وغادي تزيد يعين تطورها مرتب
 الشك أننا نعمل ،طبعا اإلحداث .ابلتوجيه والدعم واملساندة

على إحداث وحدات جديدة، وأن هاذ يعين اليوم اإلقتصاد 
 ؛اإلجتماعي والتضامين الركائز كيفما قلت كاين املدخل التشريعي

املدخل الثاين هو مدخل احلكامة، مدخل احلكامة مهم جدا 
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ة بني واملسألة الثالثة هي اإللتقائي ؛لتحسني مردودية وأداء القطاع
خمتلف الربامج الوطنية املوجودة اليوم فهاذ النوع من االقتصاد، 
وكتعرفو أن التعاونيات موجودة يف الفالحة، موجودة يف قطاعات 

 ولنجاعة تقائية تضمن تدبري يعينلأخرى، حنتاج إىل سياسة وطنية ا
وهنا امسحوا يل أنكد السيدات والسادة  .اإلمكاانت املوجودة

النواب، أننا بلد نتوفر على إمكانيات هائلة، وثروات هائلة من 
 .حيث املوارد البشرية، ومن حيث كذلك املؤهالت

 :السيد رئيس اجللسة
نواب تعقيب أحد ال .شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت

 .ة مشكورينمعن الفريق احلركي، تفضلوا السيدة النائبة احملرت 
 :حكيمة بل قساوي النائبة السيدة

سنوات على وضع  1لقد مرت  ،السيدة الوزيرة
سنوات، وبعض  8 يف عمرها إال ىاإلسرتاتيجية الوطنية، ومل يبق

املناطق ليس هلا حىت مفهوم معىن التعاونية، واملناطق األخرى اللي 
للي ااب ابلرغم من املشاكل اات ووصالت لإلنتاج راه دداستف

ومة رؤية فهل للحك .عندها راها لآلن كتخبط يف مشكل التسويق
 ،واضحة وحلول انجعة حلل هذا اإلشكال؟ وهل مل حين الوقت

تكلمتم السيدة الوزيرة عن احلكامة، هل مل حين الوقت ابش 
الت  ملعرفة مؤه ،وأقوهلا دائما دراسات ،احلكومة تكلف بدراسات

اذ املؤهالت من متاك خنلقو هاذ كل مجاعة ترابية؟ وانطالقا من ه
اإلقتصاد التضامين اللي غادي حيقق لينا التنمية دايل املنطقة، كل 

 .منطقة على حدة، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

تفضلوا  ،فريق العدالة والتنميةلشكرا، التعقيب الثاين 
 .السيدة النائبة وال السيد النائب، تفضلوا السيد النائب

 :مجال مسعودي السيد النائب
 شكرا السيد الرئيس، 

تنشكرو السيدة الوزيرة على اجلواب دايهلا، وكنشكروها  
د أننا الب .كذلك على اجملهودات اللي بذالهتا فهاذ القطاع هذا

بداية نعترب أبن هاذ القطاع اإلقتصادي واإلجتماعي والتضامين 
مكسب للمغاربة حبيث أنه متجذر يف الثقافة املغربية، مث ميكن 
نعتربوه أبن هو من احللول املناسبة للعديد من اإلشكاالت 
اإلجتماعية واإلقتصادية، وكذلك يعترب رافعة أساسية يف النمو 

 لوسائل اللي ميكن يعبأ هبا جمموعةاملدمج، وله من اإلمكانيات وا
  .الالماديةوال الثروات ال املادية  دايل

وابلتايل هناك جمموعة اإلشكاالت بطبيعة احلال اللي 
 ؛ليةانتظام املوارد املا ضعف وعدم النظام دايل :خاصنا نشريو هلا

احملدودية  ؛القضية دايل الولوج إىل التمويالت التقليدية املعروفة
 كذلك قصور يف اإلبداع واإلبتكار ونالحظو  ؛ارد البشريةملو ادايل 

هناك كذلك  ؛أبن هناك مشاريع مستنسخة لألسف الشديد
دايت هناك حت ،ولذلك السيدة الوزيرة .ظروف العمل الغري مالئمة

ميكن نعتربوها على مستوى اإلدماج ال اإلجتماعي وكذلك 
 .التحدي دايل اإلدماج اجملايل

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم شكرا لكم، هل من تعقيب 

 .إضايف؟ تعقيب إضايف
 :حكيمة بل قساوي  النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،
قط مثال ف عندي واحد اإلضافة هنااي وهو أن نعطي غري

فاألطلس املتوسط يزخر مبجموعة من الثروات الطبيعية  ،للمثال
اليت ال يتم استغالهلا خللق الثروة فهذا هاذي ثروة ما ميكناش 

د اخلريطة واح نستغناو عليها، أان كنتمىن من احلكومة فعال تدير
هاذ اخلريطة هاذي  à travers اللي هي كتحدد فيها الثروات و

 . كل مناطق املغرب شكراتقدر إن شاء هللا حتقق التنمية يف
  :السيد رئيس اجللسة

ة شكرا، تعقيب إضايف اثين تفضلوا السيدة النائبة احملرتم
 .عن فريق العدالة والتنمية
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 :عربيةجمدة بن  النائبة السيدة
 السيد الرئيس،
  السيدة الوزيرة،

اليوم جيب اإلعرتاف أبن اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين 
قط حملاربة ليس آلية ف هو ،التنمية املستدامةأصبح آلية لتحقيق 

الفقر واهلشاشة إمنا ما هو آلية للمحافظة على البيئة عن طريق 
هو آلية  ،هو آلية لرفع حتدايت التشغيل ،إدماج اإلقتصاد األخضر

  .لضمان السلم اإلجتماعي مث كذلك هو آلية خللق الثروة
مبحاور  ةاليوم نفتخر أن عندان إسرتاتيجية وطني ،لذلك

سبعة واضحة حنتاج إىل أكرب عدد أو أكرب مستوى من اإللتقائية 
نظرا لكثرة املتدخلني، اليوم تضافو ليهم اجلهات اللي صبحت من 

 من ضمنها إنعاش منتجات اإلقتصاد ااإلختصاصات الذاتية دايهل
لى عكبري اإلجتماعي والتضامين، كذلك نعرفو كاين مشكل  

جارة عن مشروع الت ،نسائلكم السيدة الوزيرة ،مستوى التسويق
 .املنصفة وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السيدة الوزيرة تعقيبني 

 .تفضلوا ياله غيبدا الوقت
السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 

كلفة امل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،
 أوال على هاذ شكرا السيدات والسادة النواب،

ك أن واللي ال ش االهتمام،التفاعل اإلجيايب مع هاذ القطاع وهاذ 
اليوم إهتمام ابإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين والرغبة يف تطويره 
هي انبعة من غريتنا املشرتكة على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
يف بالدان، و كذلك الغري املشرتكة واهلم املشرتك حول املؤهالت 

رت كفاليوم يف العديد من املناطق كيما ذ  .اليت تزخر هبا بالدان
السيدة النائبة كاينة مؤهالت حقيقية مؤهالت يعين يف املنتجات 

اجملالية ومؤهالت كذلك يف املوارد البشرية اللي هي موارد مؤهلة 
وخصنا نعتزو وهاذي مناسبة لكي نعتز ابجملهود املبذول، كاين 

  .ل على األرض البد من االعتزاز بهذجمهود كبري يب
هناك  ،حمتاج لربامج ،كبةطبعا هاذ اجملهود حمتاج ملوا 

برامج انطلقت واللي احنا مستمرين فيها، وهاذ الربامج اللي كتقوم 
ج هذه تشجيع كذلك على ترويالعلى يعين التشجيع واملواكبة و 

املنتوجات وعلى اإلخراج دايهلا والتعريف هبا، وكذلك تشجيع كل 
ي  مل  ن ألالربامج اللي كتقوم هبا الوزارة فهي داخلة فهاذ الشأن 

 كنتكلمو على برامج اجلودة وعلى شارات التصديق وكنتكلمو
رامج فهاذي كلها ب ،على تكوين وأتهيل الفاعلني يف القطاع

تصب يف تقوية يعين اإلقتصاد اإلجتماعي والفاعلني يف جمال 
اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين، اليوم كاين حمور جديد اللي هو 

هو  كاين فاعل اللي  :يسينيالتعاون والشراكات مع فاعلني رئ
من  حداث وتنظيم جمموعةاجلهات وكاينة اتفاقيات مع اجلهات إل

 ...املعارض اجلهوية
  :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل حول أتهيل  .شكرا ،شكرا السيدة الوزيرة
القطاع التعاوين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .لسيد النائب احملرتموالتنمية، تفضلوا ا
 :حممد أوريش  النائب السيد

آلن هاذ القطاع التعاوين اللي حتدثو عليه ا ،السيدة الوزيرة
لكنه يعاين  ،يعترب رافعة أساسية لإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين

من عدة إكراهات من بينها ضعف التاطري واملواكبة وتعقد املساطر 
يجية اجلديدة ما هي اإلسرتات .القانونية املرتبطة ابلتمويل والتسويق

 .للتغلب على هاذ اإلكراهات؟ وشكرا ،دايلكم السيدة الوزيرة
  :السيد رئيس اجللسة

 .مشكورين ةدة الوزير شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السي     
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السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 شكرا للفريق، 

 وشكرا لكم السيد الرئيس، 
نه  أبنبغى أنكد أنه القطاع التعاوين لن ننكر وسنقول 

كاينة إشكاالت، إشكاالت اللي اليوم البد من تصنيفها ألن  
انحية  أما من ،إشكاالت اللي مرتبطة كيفما قلت ابحلكامة ةكاين

التشريع فالقانون اللي صدر اللي مت التعديل دايل القانون 
كيعطي   11.16ي مت تعديله يف إطار القانون ذال 010.10

التمديد انتما كتعرفو أنه   اليوم إمكانيات مهمة، أوال من حيث
أن اآلجال حمددة من أجل مالءمة الوضعية يف كان مشكل 

ن متت ل، اليوم القانو اجالقانونية للتعاونيات كان فات عليها اآل
اجلريدة  املصادقة عليه يف الربملان بغرفتيه، واليوم قريب أنه يتنشر يف

  .الرمسية، و ابلتايل يدخل حيز التنفيذ
من الناحية التشريعية كاين جمهود وهاذ  كد أنفنبغي أن

النص القانوين كيعطي بساطة يعين تبسيط جمموعة دايل 
اإلجراءات واملساطر وهنا ميكن خاصنا جمهود مجاعي من أجل 
تعريف التعاونيات هباذ القانون اجلديد، وابإلمكاانت اللي  

ط حقيقي  تبسي ،لمساطرلكاين تبسيط حقيقي   هكيتيحها ألن
ريح للتدبري وال يعين أن انتقلنا من الرتخيص إىل التص كذلك يعين

  .هذا على مستوى التشريعي
 يعلى مستوى كذلك اإلمكاانت اللي كتعطى ه

هاذ فوحنتاج كيفما قلت حنتاج إىل فاعلني  ،إمكاانت مهمة جدا
كنتكلمو   ،ألف 588اجملال اللي اليوم احلمد هلل كنتكلمو على 

، ولكن أان دائما كنأكد أبننا حمتاجني إىل رفع نسبة %5على 
 .التعاونيات
 
 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيد النائب احملرتم عن 

 .تفضلوا مشكورين ،فريق العدالة والتنمية
 :إبراهيم الضعيف النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس، 
ال أحد جيادل اآلن يف أمهية القطاع التعاوين اجتماعيا 
واقتصاداي، وال أدل على ذلك األسابيع القليلة املاضية احتفل 

ماي  08العامل ابليوم العاملي للتعاونيات، املغرب احتضن يف 
بح أمر إذن هذا أص ،لتعاونياتلاملناظرة الثالثة الفريقيا  0811
  .حمسوم

حنا أحدثنا ا ،ن االنعكاساتولكن الذي نالحظه هو أ
ا القطاع، لتشمل هذ هااحلمد هلل اآلن يف وزارة السياحة مت توسيع

أن  ، ولكن نريد...وقطاعات أخرى كالصناعة التقليدية وغريها
نلمس االنعكاسات اإلجيابية ابمللموس، نريد أن نرى طحينا على 
 أرض الواقع، التعاونيات يشتكون وأحيي الوزيرة على التواصل

الذي قامت به من طنجة إىل الداخلة العيون يف التعاون والتواصل 
ولكن الذي نطالب به هو املزيد من الدعم هلذا  .مع هاذ القطاع

 .سيس حىت التسويق، شكراأالقطاع احليوي يف إطار منذ الت
 :السيد رئيس اجللسة

قيب هل من تع. شكرا السيد النائب انتهى الوقت، شكرا
 .سيد النائب احملرتم عن الفريق احلركيإضايف؟ تفضلوا ال

 :حممد السيمو النائب السيد
قرية وبغينا كذلك الهللا يرضي عليك، آيل للسقوط ...

دايل املهن املزعجة، ألن املهنيني امزرعني يف الدروبة واألزقة بغينا 
 .سياسة جديدة

 :السيد رئيس اجللسة
هل من تعقيب  .شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا

 .د الثواين من فضلك 8إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل 
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السؤال املوايل متعلق ابالرتقاء بقطاع الصناعة التقليدية 
للسيدات السادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، 

 .تفضل السيد النائب احملرتم مشكور
 :مصطفى البكوري النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
احملرتمة، ما هي اإلجراءات احلكومية  ةالسيدة الوزير 

 .املتخذة للنهوض أبوضاع الصناعة التقليدية الوطنية؟
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة مشكورين
السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 

فة جتماعي املكلاجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد اال
 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد النائب،

أوال غنعاود أنكد مرة أخرى أن قطاع الصناعة التقليدية 
يال اعتربان االيوم هو قطاع مشغل، اثين قطاع مشغل بعد الفالحة و 

قطاع الصناعة فأبن الفالحة ما فيهاش يعين استمرارية طيلة السنة، 
للي اليوم  وقطاع ا ،قطاعات املشغلة يف املغربالمن  التقليدية هو

أمر  وهذا كنعتربوه ،من تشغيل الساكنة النشيطة %08كيشكل 
ألمهية دايلو ألن أمهية لوهذا القطاع نظرا  .مهم ومهم جدا

اجتماعية، اقتصادية، حضارية ابلنسبة للمغرب فهو ضامن 
 .املغربية بية واألصالة املغربية والتاريخ والثقافةالستمرار اهلوية املغر 

كومية، السياسات احل عندو أمهية يف فبالتايل اليوم هاذ القطاع
يجية فاليوم كانت إسرتات ،وعندو أمهية كذلك يف اإلسرتاتيجية

 ةنشتغل اليوم إلخراج اإلسرتاتيجي 0815 قدمية انتهت يف
 دة ستشمل قطاعاجلديدة. وابملناسبة اإلسرتاتيجية اجلدي

الصناعة  ألن كتعرفو أن شرحية قطاع اخلدمات اللي يف ،اخلدمات
التقليدية فئة مهمة ومهمة جدا، كان االشتغال فقط على 

 ...اإلنتاجية، غادي ننتقلو للخدماتية

 :السيد رئيس اجللسة
ن التعقيب السيد النائب احملرتم م ،شكرا السيدة الوزيرة

 .فريق التجمع الدستوري
 :مصطفى البكوري النائب السيد

ن قطاع الصناعة إكما هو معلوم ف  ،شكرا على جوابكم
 التقليدية قطاع تتميز به البالد دايلنا وكيشكل االستثناء العاملي

املشهود به واملشهود له. حنن يف فريق التجمع الدستوري نعي 
منو متاما أمهية هذا القطاع، وأعتقد أن هناك أوراش فتحت ثوكن
وهي  ،اش أخرى ملزم فتحها واليت تضمنها الربانمج احلكوميوأور 

على سبيل املثال الرفع من األداء دايل حرف الصناعة التقليدية 
التشجيع على التكوين يف جمال حرف الصناعة  ،واملواكبة دايهلا

التقليدية ومنحها شواهد موازية للشهادات املمنوحة يف أسالك 
 ... الرتبية والتكوين إىل آخره

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم. هل من تعقيب إضايف؟ منر 
إىل السؤال املوايل حول التدابري املتخذة من طرف الوزارة من أجل 
الرفع من صادرات الصناعة التقليدية والبحث عن أسواق جديدة 

 نللسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :حممد يوسف النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

  يديةحيتضن قطاع الصناعة التقل السيدة الوزير احملرتمة،
 موزعة على ،من احلرفيني واحلرفيات 1.888.888ما يناهز 

جمموع الرتاب الوطين. إال أن ضعف الرتويج والتسويق الذي يعرفه 
هودات اجملعلى القطاع ينعكس سلبا على املردودية املتوخاة و 

 املبذولة من أجل أتهيله. 
 ما هي اإلجراءات ،لذا نسائلكم السيد الوزيرة احملرتمة

اعة ناملتخذة من طرف الوزارة من أجل تثمني منتوجات قطاع الص
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التقليدية؟ اثنيا ما هي التدابري املتخذة من أجل الرفع من صادرات 
 الصناعة التقليدية والبحث عن أسواق جديدة؟

 :السيد رئيس اجللسة
 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين ،شكرا

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 ،شكرا

الشك اليوم أن، السيدات والسادة النواب، موضوع 
طاع التسويق والرتويج يعترب من احملاور الرئيسية يف برانمج تنمية ق

ئيسية فمن احملاور الر  االجتماعي،الصناعة التقليدية واالقتصاد 
ركيزة األساسية موضوع التسويق والرتويج. طبعا التسويق وال

كبري   كاين جمهود والرتويج كنا نشتغل بسياسة املعارض، وهنا
 على املستوى الوطين واملعارض يبذل يف املعارض اللي كتدار

اجلهوية واملعارض على املستوى الدويل كذلك. طبعا سياسة 
ية هي كمؤسسة عمومالصانع اللي  املعارض اللي كتقام عرب دار

اليوم نسري يف اجتاه مزيد من إشراك الصناع  ،مكلفة هباذ الشأن
ل دار املوقع اإللكرتوين داي والصانعات عرب أنه دائما كتنشر يف

ابلشروط و طلبات املشاركة وطلبات العروض  ذها الصانع، كتنشر
 اللي فيها. 

لى أننا نشتغل أوال ع اللي بغيت أنكد عليه اليوم، هو
اربة التسويق اإللكرتوين، ألنه ما ميكنش التعاونيات كلها تبقى  مق

كتشتغل فقط ابلتسويق العادي للمعارض، ولكن حنتاج إىل 
أسواق إلكرتونية دائمة. ويف هاذ الشأن كاين مشروع بصدد 
املدارسة مع جمموعة من اجلامعات، حبيث أنه اجلامعة املغربية 

ون واحد غربية أنه يكاملة بفضل األطر اللي كتوفر عليها اجلامع
النوع، واحد اجلسر دايل التعاون مع التعاونيات املؤهلة من أجل 
أتهيلها للقيام ابلتسويق اإللكرتوين. طبعا كاين االشتغال كذلك 
على فتح أسواق جديدة يف جمال ترويج والتعريف ابملنتوج 

على  راواليوم كاين يعين كاين جمهود غيد   ،التقليدي املغريب
توى بعض الدول اآلسيوية ودول أخرى لفتح أسواق جديدة مس

ى واحد واملنتوج املغريب مناسبة ابش أنكد أنه كيلق ،للمنتوج املغريب
 .التثمني خاص

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا لكم. تعقيب السيدة النائبة احملرتمة، تفضلوا فريق 

 . العدالة والتنمية
 النائبة السيدة عزوها العراك:

 الوزير،السيدة 
حنن طبعا نتفق أبن األمر يتعلق بفئة عصامية تقاوم من 

واجه ت ةفئ، أجل احملافظة على مهن أضحت مهددة ابالنقراض
عدة عراقيل تتمثل يف ولوج التمويالت البنكية والتزود ابملواد 
األولية، إضافة إىل املنافسة غري املتكافئة للمنتجات املستنسخة 

اع هذا القطاع يعترب أول قط ،الوزيرة ومع ذلك السيدة .واهلجينة
من الساكنة  % 08عامل أي ما ميثل  888مليون و 0يشغل 

مليار فاصلة  18من  0881النشيطة برقم معامالت انتقل سنة 
، % 11مبعدل  0815يف  1فاصلة  00دايل الدرهم إىل  1

شكل ت ،ابملقابل السيدة الوزيرة .كناتج داخلي خام  % 1 وخيلق
، %13السوق الداخلية الزبون الوحيد للمنتوج الداخلي بنسبة 

 ...ونسبة شبه منعدمة
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة شكرا لكم، هل من تعقيب 
السيدة الوزيرة ما بقاش عندكم الوقت وابلتايل نكون قد  إضايف؟

حسن  ا علىأهنينا مجيع األسئلة املتعلقة ابلقطاع، لكم شكر 
  .املسامهة يف هذه اجللسة

نمية قطاع الطاقة واملعادن والت ،وننتقل إىل القطاع املوايل
املستدامة سؤال عن سياسة احلكومة يف إجياد بدائل إستعمال غاز 
البواتن يف القطاع الفالحي للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .تفضلوا السيد النائب ،فريق األصالة واملعاصرة
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 :عبد الرحيم واعمرو النائب السيد

والصالة والسالم على أشرف  ،بسم هللا الرمحن الرحيم
 .املرسلني

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم يف فريق األصالة واملعاصرة 
هل لديكم إسرتاتيجية إلجياد بدائل عن إستعمال غاز البواتن يف 

وفري بدائل تضخ ماء السقي ابلطبع ابلنسبة للفالحة، وذلك عرب 
طاقية أو شيء آخر، املهم تكون بعض البدائل عملية من حيث 

السيد الوزير، وإن كانت لديكم إسرتاتيجية  .اجلودة والتكلفة
 .عملية نوروان هبا ومن خاللنا الرأي العام وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين

 :الطاقة واملعادن والتنمية املستدامةوزير  عزيز رابحالسيد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

السيد النائب احملرتم، كما يف علمكم أن هناك إعداد 
ملشروع إسرتاتيجيات النجاعة الطاقية وقطاع الفالحة وهو من 

شروع بعد عرض امل .مخس القطاعات األساسية اللي مركزين عليها
 احلكومة يف انتظار عرضه على اجمللس الوزاري يتم التدقيق يفعلى 

التفاصيل مع مجيع القطاعات املعنية، وكان اجتماع مع وزارة 
وسائل بوطاغاز اللي يف الفالحة ب والفالحة ابش ميكن لينا نعوض

  .أخرى وخاصة ابلطاقة الشمسية
اآلن كنحددو الربانمج اللي غاميشي ما بني مخس سنوات  

ال يفقط ابغيني نقولو للرأي العام إ ،كمرحلة أوىل وعشر سنوات
احلكومة كتاخذ شي قرار ابش تعوض واحد املنتوج مبنتوج آخر 
فهو اهلدف منه بطبيعة احلال هو محاية السوق الوطين، هو محاية 
الكلفة دايل الفاتورة اللي هي غالية جدا، وأكيد املنتوج اللي 

كلفا ألنه مت اإلتفاق على دعم ن يكون ملغانعطيو للفالحة 
الفالح ابش ما أيثرش عليه تعويض البوطاغاز ابلطاقة الشمسية، 

واآلن جاري يعين اللي  0818يف  اوكاين واحد الربانمج اللي بد
فيه واحد العدد دايل املتدخلني هتم واحد العدد من الفالحني، 

هاذ  مليار اللي السنة املاضية ميكن 1وابلتايل التوجه وهذيك 
دايل  la compensation السنة غانتجاوزوها اللي هي يعين

ال مشينا لبعض اجملاالت اللي  إيميكن نقصوها غادي بوطاغاز 
كتستعمل بوطاغاز ونعوضوها ابلطاقة الشمسية مع دعم دايل 

 .احلكومة
 

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب

 :عبد الرحيم واعمرو  النائب السيد
 شكرا السيد الوزير، 

 ،ابلطبع ما كيخفاش عليكم املعاانة اللي كيعيش الفالح
للي  لفو فيه كاملني مقابل العمل الكبري ااخنت شابلطبع ما ميكن

كيقوم به الفالح وخصوصا هاذ العدد اهلائل اللي كيشغل القطاع 
 .ية التشغيلحوكتعرفو ابللي هو الفالحة هي تقريبا رقم واحد من ان

اإلسرتاتيجية اللي مسعنا مزاين هاذ  ،هلذا السيد الوزير
 ذولكن واش ممكن نقدرو نعرفو امىت غادي تبدا ها ،الشي مهم

يعين  .االسرتاتيجية ابش ميكن للفالح يستافد من هاذ العمل هذا
ص واحد التفكري كبري يف إطار واحد التضامن حكومي ابلطبع اخ

  يعاين، كلنا كنعرفو كنمشيو انخذو احلليبألن الفالح يعاين ما 
الشي ساهل انخذوه، ذ كنمشيو انخذو الزبدة، انخذو اخلضرة ها

 .ولكن الفالح اللي عاىن الكثري ابش يوصلنا احنا هاذيك املسائل
اللي كنلتمسو منكم وإبحلاح إعطاء واحد  ،هلذا السيد الوزير

وصا فالحة وخصالعناية خاصة هلاذ القطاع هلاذ املسائل دايل ال
 .هاذ املسائل دايل الطاقة وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة
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 .ثواين 5 منر إىل السؤال ،هل من تعقيب إضايف
 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة عزيز رابحالسيد 

ألن الفالح كان كيعاين هاذ الشي عالش الدولة 
     ت املخطط األخضر كتهتم ابلفالح وكتدعموخططواحلكومة 

لي واآلن أي وسائل تكنولوجيا جديدة ال ،ال ضرائبيا وال ابلتمويل
غيستعملها الفالح ابش ينمي الفالحة دايلو غتدعمو أيضا 

 .احلكومة
 :السيد رئيس اجللسة
 ،شكرا السيد الوزير

السؤال املوايل عن آاثر سياسة الطاقات املتجددة على 
مني عن النواب احملرت احلياة اليومية للمواطنني للسيدات والسادة 

 .فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين
 :حممد لشكر النائب السيد

  ،شكرا السيد الرئيس
أثر سياسات الطاقات املتجددة على احلياة اليومية 

 .شكرا ،سؤالنا إليكم السيد الوزيرللمواطنني هو موضوع 
  :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير ،شكرا لكم
 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة عزيز رابحالسيد 

وإن كانت دقيقة ونصف  ،أشكر السيد النائب احملرتم
مليار دايل  50غادي جنملها فيما يلي، كان خلص املغرب 

كنستوردوها ابلعملة   % 18، الدرهم ابش يشري الطاقة دايلو
الصعبة، كتأثر الطاقات الكالسيكية على البيئة دايل البالد مكلفة 

تجددة ستعملو الطاقات املني تمل   ،جدا للمكتب الوطين للكهرابء
أكيد هاذ الشي كامل غادي  0888يف  % 50ابش نوصلو ل

، نخلقو فرص دايل الشغلغينزل ابش غتستافد منو البالد و 
ي دي ترحبها البالد غنستثمروها يف اجملاالت اللوالفلوس اللي غا

غتنفع املواطن، الصحة دايلو يف البيئة، يف التشغيل من خالل 
 .استثمار الطاقات املتجددة

 
  :السيد رئيس اجللسة

تفضلوا السيد النائب احملرتم  ،شكرا السيد الوزير
 .للتعقيب

 :الشرقي الغلمي النائب السيد
  .بسم هللا الرمحن الرحيم

 ،نقدر السيد الوزير اجملهودات املبذولة يف هذا اإلطار
أوال عن أتخر إصدار  :ولكن البد من إبداء بعض املالحظات

النصوص التطبيقية خبصوص التمويل األخري على قانون الطاقات 
والذي ميكن املواطنني من إنتاج الطاقة من املصادر  ،املتجددة

  ؛الوطنية املتجددة وبيع الفائض ودخه يف الشبكة
دام أتخر تفعيل الربانمج اخلاص ابستخ :املالحظة الثانية

الطاقة الشمسية يف ضخ مياه السقي، كما نلتمس يف نفس اإلطار 
السيد الوزير إقرار دعم املشاريع اخلاصة إبنتاج الطاقات املتجددة 
ومواكبتها وحسن تفعيل تدخالت شركات اإلستثمار يف اجملال 

 . الطاقي
 ، ، وعالقة ابملوضوعمن الوقت السيد الوزيروما تبقى 

ما جدوى أن مينح رئيس  ،أثري معكم السيد الوزير نقطة مهمة
أو رخصة الربط ابلشبكة  سكن مجاعة لشخص ما رخصة

الكهرابئية ومتتنع إدارة القطاع عن ربط املنزل ابلشبكة بدواعي 
وأتساءل ما جدوى أن يتجرأ رئيس مجاعة لعقد  ؟وأسباب واهية

فائدة من و جلنة خمتلطة حلل هذا اإلشكال ولكن دون جدوى 
 ؟إدارة القطاع

  :السيد رئيس اجللسة
 .وزيرتفضلوا السيد ال ؟هل من تعقيب إضايف ،شكرا لكم

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة عزيز رابحالسيد 
فايت أجبت على السؤال تعقيب اجلزء الثاين، اجلماعة 
تعطي أو السلطة تعطي شهادة إدارية الشركة كتلتزم، هاذ الشي 
وهاذ الشي نقولك كاينة جتارب دايل رؤساء اجلماعات اللي 
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وهاذ  يعين ،شتاغلو وحلو املشاكل دايل املواطنيتشجعو مشاو 
  .مكاينش وقت ابش نفصل فيهمع األسف الشي 

أان كنتمىن تكون فرصة ابش نعرضو  ،لطاقات املتجددةا
ملا كنقولو  ،بعض التفاصيل ألنه حنن بصدد يعين انتقال طاقي

ني انتقال طاقي كاين فيه التشريع، كاين فيه توازانت بني املنتج وب
ما بني املستهلك واللي  و  l’ONEاللي كينتج الكهرابء اللي هو 

و كيحتاج ا وابلتايل التنزيل دايلكيوزعو كاين واحد التوازن كبري جد
الطاقات املتجددة كما  من خالللواحد الذكاء ابش الوطن يربح 

دة ولكن أيضا كل املتدخلني يلقاو فائ ،أشرت إىل األرقام السابقة
يف هذا املوضوع، املراسيم حنن بصدد الدراسة دايهلا ابش منشيو 

 ...هللاشاء  يف التوجه دايل اإلستهالك الذايت اللي إن
  :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل عن غالء مصاريف  ،شكرا للسيد الوزير
الربط بشبكة الكهرابء يف بعض اجلماعات للسيدات والسادة 

لسيد النائب تفضلوا ا ،النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية
 .احملرتم

 :عمر بومريس النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 عن اإلجراءات العملية ،السيد الوزير احملرتمنسائلكم 
املزمع اختاذها من طرفكم للحيلولة دون استمرار الزايدات يف 

 ،قرويلمصاريف الربط بشبكة التيار الكهرابئي وخاصة يف العامل ا
ت لفائدة وحتقيق املزيد من التسهيال ءواليت من شأهنا ختفيف العب

 .وشكرا ،املواطنني
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير مشكورين تفضلوا
 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة عزيز رابحالسيد 

 شكرا السيد النائب احملرتم،
بلة نبداو قلت املرة املق ،اليوم مع الديوان مكلفني ابألسئلة

نتصلو ابلربملانيني ابش انخذو تفاصيل حول السؤال، ألنه ليست 

ال جيوز ألي مؤسسة تزيد إال إيال   ،زايدة شرعية وال شرعية هناك
كان شي قانون وال شي قرار خذاتو احلكومة واملؤسسات اللي 

    ابملناسبة ما كاين حىت شي زايدة على املواطنني إال  .فيه غتزيد
ما أقرته احلكومة السابقة اللي مها كما قلت مرف حني شوية يعاونو 

  .البالد دايهلم
لى أنه ما كاين زايدة ميكن كيتافقو ع ،يتعلق ابلربط فيما

يف سبع سنوات بدل ما خيلص يف مرة واحدة كيفرقو عليه يف سبع 
سنوات، ميكن كيوقع واحد الغلط إلكرتوين أنه كيبقي بعد سبع 

ين ركو من بعد وكريجعو لو يعاسنوات كيخلص هاذ الشي راه كيد
نا نطالعو عليها مثلة ابش ميكالفلوس دايلو، وابلتايل أمتىن تعطيين أ

 .عمليا ونعاجلو هاذ القضية هاذي
  :السيد رئيس اجللسة

دالة عشكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم عن فريق ال
 والتنمية.

 :رمضان بوعشرة النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

املشكل الذي نتحدث عنه يتعلق  السيد الوزير،
السيد وزير الطاقة مع السيد وزير ابملضمون دايل الدورية دايل 

الداخلية والسيد وزير الشؤون العامة واحلكامة اللي كتعلق مبعاجلة 
ألهنا فواتري  ،اإلشكال دايل العدادات املشرتكة فيما يتعلق ابلفواتري

 مع األسف الشديد املكتب .غالية وتثقل الكاهل دايل املواطن
ملواطنني على ا ألنه كيجرب الوطين للكهرابء مل يف ببنود هاذ املذكرة

املضمون دايل الدورية اللي فيه اإلدالء بواحد الرخصة خارجة 
مطبوع يكون التأشري عليه من طرف املكتب الوطين  لءم

اثنيا كاين الغالء دايل املصاريف دايل األرض اللي   ؛والسلطة
املسألة األخرى   ؛درهم 1088درهم إىل  1088كرتاوح ما بني 
ض املواطنني من هاذ املادة احليوية بداعي ضعف كاين حرمان بع

املسألة  ؛الشدة دايل التيار الكهرابئي ويعين املراكز دايل التحويل
األخرى السيد الوزير هو إرغام بعض املواطنني على القيام ببعض 
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الدراسات ونقل الشبكة على نفقتهم اخلاصة وهذا مشكل يعين  
 ...خر السيد الوزير هوكيثقل الكاهل دايل املواطن املشكل األ

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا لكم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم عن فريق األصالة واملعاصرة
 :عبد اللطيف وهيب النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
يف احلقيقة احنا كنسمعو واحد الرقم مفاده أنه كاينة 

القرى منازل ما عمر عرفنا من الربط الكهرابئي ولكن  13%
يد مث أنه الس ،شحال الرقم شحال النسبة دايل الرقم من الربط

احد ه بن كريان كان دار و يس احلكومة السابق السي عبد اإللالرئ
ح املؤسسة دايل املاء والكهرابء وكان دار واحد الصإباملشروع 

ت هاذ املؤسسة اللي كان اذالية آنذاك إلنقاملاجملموعة دايل املالغ 
تتعاين، واش هاذ املشروع أنتما مقابلينو وال ما مقابلينو؟ هذا ذاك 

 حمفوظ له ومعرتف به إن شاء هللا الشي اللي دار السي بن كريان
 .غادي يكون أمني عام للمرة الثالثة إن شاء هللا ويكون أكثر

أنه و ولكن أان أعتقد أبنه خص الواحد يهتم حبال هاذ املشاريع 
 .خصو يهتم أبنه القرى يوصل للمنازل ما يوصلش للقرى شكرا

  :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا السادة النواب أعطي 
الكلمة للسيد النائب احملرتم.. شكرا للسادة النواب الكلمة للسيد 

التقدم  ..النائب احملرتم عن الفريق اإلشرتاكي تفضلوا مشكورين
 .االشرتاكي تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :رشيد محوين  النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،
ء اإلرتفاع الصاروخي لفواتري املاء والكهراب السيد الوزير،

خلق مؤخرا توتر ما بني الدولة وما بني املواطنني يف عدة مدن 
وهذا راجع ابألساس لألرابح اخليالية اللي كرتحبها الشركات 

لى املواطنني، كذلك عاب األجنبية املفوضة للتدبري على حس

كومة و احلوهلذا السيد الوزير ندع .التحايل الحتساب األشطر
للتدخل لرفع هذا اإلعتداء على احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

 .للمواطنني، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ 
 .لكم السيد الوزير من الوقت الكايف لإلجابة على التعقيبات

 :تدامةاملس وزير الطاقة واملعادن والتنمية عزيز رابحالسيد 
 شكرا السيد الرئيس، 

يتمىن للعدالة والتنمية شي حوايج ك  PAMغريب ل
م ي تفكو حريرتكأان ماشي موضوعنا ولكن مل   ..غريبة، املهم

 كنذكر أان.. أان بغي نذكر أبن .... ففي ما يتعلقنذاكرو احنااي
أبن كاين عقد برانمج، أان كنذكر ابللي أن كاين عقد برانمج بني 

واملكتب الوطين للكهرابء، والذي أقرته احلكومة السابقة  الدولة
كريان وكانت عندو الشجاعة  برائسة األخ السي عبد اإلله بن

هو واحلكومة دايلو ابش ايخذو القرارات اليت تبدو أحياان غري 
شعبية، ولكنها ملصلحة الوطن ألن الوطن أكرب من األحزاب 

  .واحلكومة، خذينا هاذ القرار
عتز أبنه األخ سعد الدين العثماين مستمر على وأيضا ن

نفس النفس اإلصالحي رغم ما يقال، نفس النفس اإلصالحي 
ولذلك كانت القيادة، جلنة القيادة دايل املكتب الوطين اللي 
اجتمعت برائسة األخ سعد الدين العثماين، وأقرت بعد النتائج 

املكتب  رلمكتب الوطين غنديرو عقد جديد ابش يستملاإلجيابية 
ن، و الوطين، كيعطي الكهربة للمواطنني بال ما يبقاو ايخذوها ابلب

بال ما يغلي على الفقراء اللي خذينا قرار ابش أن الفقراء ما تزادش 
عليهم، وابلتايل احلمد هلل األمور ماشية فهاذ اإلجتاه، وفهاذ اإلطار 
               اختذ قرار أبن العداد املشرتك هو عداد فردي لكنه 

مبعىن أنه ما غينطلقوش للشطر الثاين،   la sommationب
هذا قرار إيال وقع غلط كيوقع أحياان يف املدينة اللي أان فيها، 
فكنرجعو عند املؤسسات أو كتعاود احلساب وكيعاجلو املوضوع، 
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فإذن هاذ القضية العداد املشرتك إال يف بعض األحيان أشنو كيوقع 
 ...أنه يف بعض

 :ئيس اجللسةالسيد ر 
السؤال املوايل حول تعميم  .شكرا للسيد الوزير، شكرا

الكهرابء ابلعامل القروي للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 
رم ـــائب احملتــــد النـــفريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السي

 .نــــمشكوري
 :هشام املهاجري النائب السيد

رية تع و املرتبطة بتسرينسائلكم عن اإلجراءات والتدابري 
 .شكراو  ،تغطية العامل القروي ابلشبكة الكهرابئية

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير احملرتم

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة عزيز رابحالسيد 
من كهربة العامل القروي، جزء  %8555كل ما تبقى 

، اللي غيستافذو منو حوايل 0811إىل  0811 يف ارمنها غيد  
دوار، واجلزء اآلخر غيدخل يف الربانمج اللي اآلن  10.888

دايل ما يسمى ابلربانمج دايل الفوارق يف ما يتعلق ابلعامل القروي، 
  .%188ابش ميكن لينا نوصلو 

كنعاود نشرح واحد الفكرة دائما للرأي العام أو اإلخوان 
بل ط العامل القروي كنربطو مبعىن كنوصلو الكاي كنقولو ربأنه مل  

إىل الدوار، بعد ذلك املواطن هو حر ايخذ الضو وال ما بغاش 
وال ايخذو، حبال يف املدن، املدن كيوصل ولكن شي واحد إيال 

ولذلك الربط كنعنيو به أننا   .ما بغاش ايخذ الضو ما ايخذوش
قريب  يكونلدوار اللي كلكنوصلو املاء أو كنوصلو للضو حىت 

من املواطن أنه يطلب آنذاك ابش جييه الكونتور اللي كيخلص به 
عية، أو ما فيهش زايدة غري شر ن اإلشرتاك اللي تكلمو عليه اإلخوا

ال كانت أان مستعد ابش نعاجلها إن شاء هللا مع املكتب إيو 
 .الوطين

 

 :السيد رئيس اجللسة
 .لواتفضشكرا للسيد الوزير، السيد النائب احملرتم 

 :هشام املهاجري النائب السيد
 السيد الوزير، 

من أحسن الربامج  "PERG" ال خيتلف عاقالن أبن
اللي عرفها املغرب، ومن حقنا مجيع كمغاربة نفتاخرو ابألطر اللي 

 اوضعت ونفذت هاذ الربانمج يف التسعينات، ولكن امسح لي
 غنختلف معاك على األرقام، ألن مؤسسة دستورية ،السيد الوزير

أخرى، واللي هي اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي تكلم 
وأحيلكم على اجلريدة الرمسية  ،ألف نسمة 888لنا على مليون و

وخصوصا  0811يوليوز  08الصادرة يوم  65.33رقم 
، يعين كيتكلم على اآلالف دايل 08ورقم  11التوصيات رقم 

 les devoirs وليدات الصغار، السيد الوزير، ابقي كيديرواال
كيتكلم على اآلالف دايل الوليدات الصغار   ،دايهلم يف الشمع

السبعينات،  حنا يفاابقي حمرومني من الرسوم املتحركة اللي شفناها 
حث حمرك الب اآلالف دايل الشباب والشاابت ابقي حمرومني من

google  كل ما هو مفيد يف و  ومن موسوعة ويكيبيداي
يكربو الشباب اللي غداألنرتنيت، يعين كنتكلمو على اآلالف  

حاقدين على دولتهم ووطنهم اللي حرمهم من أبسط احلقوق اللي  
  .داملغاربة حسب ادعاء احلكومة %11 عند ةكاين

يعين، السيد الوزير، نعطيك مثال مجاعة جماط اللي قليت 
مليون فائض  05مجاعة جماط عندها  ،برانمج تنمية العامل القروي

 18ا خاصه ،حقيقي وعندها مليار دايل الدراسات حمطوطة اليوم
م شيشاوة كحكومة إقلي  وسنة ابش تنفذ هاذ الربانمج وانتما اقصيت

ة من برانمج تقليص الفوارق اجملالية يف العامل القروي واملناطق اجلبلي
وزير، طأ السيد اليف قطاع الكهرابء، كنطلب منك تدارك هاذ اخل

 .وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة
شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم عن فريق العدالة والتنمية
 :بوعبيد لبيدة النائب السيد

السيد الوزير، ال بد من الفصل ما بني املنازل املبنية 
بطريقة غري قانونية مع احلرمان دايل هاذ الساكنة من الكهرابء 
        يعين آالف املنازل بل أقول مئات اآلالف من املنازل حمرومة 

لكم لذلك نسائ .ال لسبب ألهنم بناوا يف ظروف غري قانونية
 ...ى غرارونطلب منكم السيد الوزير وعل

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة 

 .عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية تفضلوا
 :خدجية رضواين النائب السيدة

دايل التغطية، ولكن  %11شكرا، السيد الوزير كتعطيو 
حدثو على ه كتهي يف احلقيقة كتبان أرقام مغلوطة، ابلدليل ألن

مثال  ،املراكز فقط وكتنساو العدد د الكوانني واألسر اللي بقات
ابلضبط  يت ابهاآصفقات التقوية اللي وقعات إبقليم اشتوكة 

يت اعمرية والصفا وسيدي بييب، واللي كان انطالق آمجاعة 
وبقى شهر ابش  0816اللي فات  1األشغال فيها من شهر 

من األشغال،  %08ا حلقناش تكمل األشغال وياله وصلنا م
السيد الوزير، كنطالبو  .ألف مسكن 08ابلتايل وكتستهدف 

، األشغال هادي ذمنكم أنكم تدخلو للتسريع والتعجيل هبا
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 ؟شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر

 .السيد الوزير تفضلوا مشكورين
 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة عزيز رابحالسيد 

السيد النائب احملرتم، األطر اللي مدحتيهم مها اللي دارو 
اإلحصاء، دااب غري اختار واش متدحهم وال مها دارو اإلحصاء، 

هاذوك اللي دارو الربانمج مها اللي دايرين  ،كنقولكغري  أان 
ت نأ ..تصدقغب وشنو ذتكغاإلحصاء، دااب غري شوف شنو 

 لكن غنعطيك شيشاوة وذلك راه .وكانتك السيد النائب احملرتم
دوار اللي  1068سنني شيشاوة  1سنني  8هلا  ياالنتخاابت ابق

ط معدل الرب ،ألف منزل اللي استافد يف شيشاوة 56 ،استافد
 0811/0811دوار  81اللي مربمج اآلن  ،11553%
ا وما د نقوهلما بني الربط كنعاو  الكن فرقو . %11511لغنوصلوا 
هم بعيد أما اجلماعة كتسا ،هذاك املنزل الدولة مشات ،بني املنزل

درهم، املكتب الوطين  0588بواحد النسبة واملواطن كيعطي
             ابش يضوي ولذلك احلمد هلل  %55للكهرابء كيعطي 

ما غنصحوش اخلطأ دايل كهربة العامل القروي غنزيدو فيها إن شاء 
ن هاذ يواحد السياسة دايل البالد فيما يتعلق وكا هللا ألن هادي

  .الربانمج جديد دايل الفوارق االجتماعية
تكلمو دايل السكن الشواهد أان عطيت  اللي فيما يتعلق 

أان  ،كاين حل مبجرد ما كيجيب شهادة إدارية كيتحل املشكل
قلت لكم كاين جتربة كتعطى شهادة إدارية أبنه كيسكن وعندو 

ىن القرار واضح كل مواطن عندو شهادة السكين شهادة السك
وعندو شواهد إدارية كيحصل على املا والضو أكثر من ذلك 
احلكومة السابقة واحلالية اخلدمات خلينا نوضح اخلدمات غري 

را بغا ميشي لصحة بغا ميشي يقلمرتبطة بقانونية السكن بغا ميشي 
 .غري مرتبط ..يقري وليداتو بغا

 :اجللسةالسيد رئيس 
شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل عن 

الغري الشرعية بفواتري الكهرابء ابلربانمج الوطين  االقتطاعات
للكهربة القروية، السيدات والسادة النواب احملرتمني فريق 

عفوا سؤال حول األعمدة  .االستقاليل للوحدة والتعادلية
عن الفريق  النواب احملرتمنيالكهرابئية املتالشية للسيدات والسادة 

 .احلركي، تفضلوا السيد النائب احملرتم
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 :املصطفى املخنرت  النائب السيد
ني والصالة والسالم على أشرف املرسل ،بسم هللا الرمحن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
  السيد الرئيس،

  السيدات الوزراء،
 إخواين أخوايت النواب،
نطرحو عليكم اليوم واحد املشكل بغينا  السيد الوزير،

دايل البوطوات دايل الضوء يف بعض اجلماعات إبقليم اجلديدة، 
هاذ البوطوات السيد الوزير كاينني يف إقليم اجلديدة وهذا 
البوطوات السيد الوزير كاينني يف اجلماعات القروية قدامو، هاذ 
 البوطوات السيد الوزير كاينني يف اجلماعات القروية قدامت

سنني وكتشكل خطورة على الناس وكذلك  5وبدات تطيح هاذي 
تسبب يف قطع الضوء على السكان يف الدواوير، وكنذكر هنا 
مجاعة أوالد عيسى، سيد العابد، سبت سايس، سيدي احممد 

  .دةقليم اجلديإل ةأخدمي، زاوية سايس، سيدي إمساعيل التابع
ادة تقوم لي غيغيناكم تعطيوان اإلجراءات ال ،السيد الوزير

هبا الوزارة ابش تصحح هاذ الوضعية ابلنسبة ملراقبة هاذ البوطوات 
 .وابلنسبة للتجديد والسالم عليكم

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير 

 .مشكورين
 عزيز رابح وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:السيد 

أان كنشكر السيد النائب احملرتم، هذا من أتهيل الشبكة 
 لقروي هومتام كهربة العامل اإلالكهرابئية من أهم امللفات ابإلضافة 

حتسني اجلودة دايل الشبكة الكهرابئية، قلت للسادة النواب سابقا 
أبن املواطن كان سابقا كيطلب ابش يضوي اليوم وال كيطلب 

ن  و هاذ العملية، اللي كاين اآلن اآلن اآلأكثر وابلتايل احنا غنواكب
كاين اآلن صفقة دايل مليون دايل الدرهم ابش نعاجلو واحد 

دايل املليون دايل  6العدد دايل األعمدة، كاين برانمج دايل 

الدرهم ابش الشبكة كلها نعاودوها يف اإلقليم دايلك اللي هي 
مليون  11 نبطبيعة احلال خاسرة يف اجلديدة، مث يف اإلقليم كاي

دايل الدرهم فيما يتعلق ابلصناعيني فكاين خمطط ميكن نعطيو 
ليوين نقول ولكن خ ،التفاصيل فيما بعد ابلنسبة إلقليم اجلديدة

  املكتب الوطين كينفق  0816و 0815ليكم واحد الرقم سنة 
مليون دايل  188دايل املليار دايل السنتيم،  18ما يقارب من 

ع األعمدة اللي هي إشكاالت مرتبطة الدرهم ابش يعاود مجي
 مرتبطة ابألقدمية ابش ميكن توصل الكهربة، راه املكتب ،ابلرتبة

 .الوطين مصلحتو توصل الكهرابء ألن هاذوك زبناء
 

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :املصطفى املخنرت النائب السيد
غيت اسم يل ب أ السيد الوزير ،دايلكماجلواب شكرا على 

سنني ومها طاحيني لينا هاذ  6سنني و 5نسولك واش غنبقاو 
ري راه سؤال يف الربملان وال ؟.. هللا جيازيك خب يروالبوطوات حىت ند

ا ما دران شي ما خلين ،اتصلنا ابهلاتف ،احنا كتبنا للوزارة السابقة
باليت و ما سرعو هباذ.. حاجة ما كاينة، وهللا جيازيكم خبري إيال 

واحد الدقيقة.. السيد الوزير راه عندان مشكل يف الكهرابء نقص 
بوسط صغري الدوار اللي  همدايل الدواور في 8الكهرابء عاطيينا 

هو قريب للبوسط مضوي واآلخرين راهم كاع بال ضوء هللا 
 ... جيازيكم خبري شوفو كيفاش غاتديرو هلاذ املشكل

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ 

 .فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد النائب احملرتم عن
 :حممد احلجرية النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
أان كنت كنظن أبن األعمدة املتساقطة عندان غري يف 

ولكن مبا أهنا كاينة حىت يف اجلديدة مبعىن كان  ،اتوانت والشاون
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مع سرعة اإلجناز  ما خلال ملا مت إدخال هاته األعمدة يف وقت 
ولكن هاذ األعمدة تشكل خطرا على حياة املواطنات  ،كان خلل

واملواطنني والدواب وابلتايل كيما قال السيد النائب من اجلديدة 
تزداد، كاين عشرة  أان أقول من اتوانت ومن الشاون اخلطورة

مخسة آالف، سبعة آالف بوطو يف األرض، وابلتايل هاذ  ،الفآ
وابألرقام وكاين إحصاءات وأان أتكلم عن معرفة  ةالوضعية كاين

ا مع هذا قول جيب القطع هنائياابملوضوع ابعتباري رئيس مجاعة، 
املوضوع ألنه يسيء لإلجنازات اليت مت حتقيقها على املستوى 

  .الوطين
لى مستوى الكم، نعم جنحنا ولكن على مستوى ع

الكيف هناك أخطاء قاتلة على مستوى هذا الربانمج، جيب 
تداركها، لكي ال يتحول الكهرابء إىل مادة تقتل بدل مادة تعطي 

ص تدخل اخ ،السيد الوزيرفهاذ الباب االقتصاد واحلياة، وابلتايل 
ألخطاء ااستعجايل ابش ميكن نقطعو بشكل هنائي مع كل هذه 

اليت واكبت حجم تدخل ألنه كان كبري، بالدان كانت عندها ايهلل 
    ، ولكن أيضا عندان حموالت %18فوق ما  حناااآلن  18%

، الضو غماز غري كيغمز يف البادية اكنة وىلما كافياش لعدد الس
ما عندانش الضو اللي ميكن تد ير عليه مشاريع إنتاجية، اللي 

ن ورشات إنتاجية، بغينا نقويو الشبكة دايلنا، ابش تكو  هميكن في
  أيضا الرؤساء داجلماعات واملنتخبني عياو ما يشكيو .يف املستوى

كيما قال السيد النائب من قبل، ولكن ال حياة ملن تنادي، لذلك 
 بغينا املقاربة تبدل ابش ميكن نتغلبو مجيع على هاذ املشكل، ألنه

صنا يت مت حتقيقها يف املاضي، و لذلك خيسيء لصورة اإلجنازات ال
 .الشي، شكرا ذنتدخلو ابش نوقفو ها
 :السيد رئيس اجللسة

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

 :مصطفى ابيتاس النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

ايال كنا جنحنا فهاذ املشروع السيد الوزير ابلفعل، 
، أان كنظن اليوم أبنه كاين إشكال "PERG"الطموح اللي هو

حقيقي، كاين إشكال حقيقي كريتبط ابلتأهيل دايل هاذ يعين 
ال، ونعطي مث .احلامالت دايل األسالك دايل األعمدة الكهرابئية

يف جمموعة من املناطق دايل املغرب يف إقليم سيدي ايفين، يف 
املنطقة دايل جماط، كانت وقفات احتجاجية على هاذ املوضوع 
هذا، أيضا يف املنطقة دايل القنيطرة ألنه كاين، بكل بساطة السيد 
الوزير، كاين مشاريع تعمالت يف التسعينات أصبحت متالشية 

سف تعمالت مؤخرا ولكن كان جمموعة دايل وكاين مشاريع لأل
الكوارث الطبيعية حبال الفيضان اللي كان يف سيدي إيفين كلها 

كنظن أبنه هاذ املشروع اللي هو   .أثرت سلبا على هاذ الشبكة
فينا به املثل،  كيتضربطموح اللي وىل  اليوم مطلوب إفريقيا، عامليا  

ناك ب أن تكون هما عندانش احلق يف الفشل السيد الوزير، جي
مقاربة جديدة اللي نعاجلو هاذ املعطى وما نتسناوش الصفقات،  

  راهال   كنمشيو نشكيو كيتقال راه الصفقة ما زال خصها ت عمل،
  la qualité اللي جاب اخلشب من أورواب لقاو أبنه  الباطو

 تعاجلش يف ماشي هي هاذيك، كنظن أبنه حبال هاذ األمور ما
كالسيكي دايل الصفقات العمومية وتكون واحد اإلطار دايهلا ال

ألرض وك األسالك فوق ادنشوفو  حىتاإلستباقية، وما نتسناوش 
 .هتدد يعين احلياة دايل الساكنة شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ 

 .اتالكلمة لكم السيد الوزير. للرد على التعقيب
 :السيد عزيز الرابح وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

        زين  حىتشحال دايل الوقت، ال أان متفق معكم، 
خطاتو لولة، ال بد تكون، راه البد تكون بعض األخطاء ألن  ما
ولكن راه اللي مسع بعض اإلخوان  .حنا بشر، كل ابن آدم خط اءا

يقول البادية طافية، ال واحد يكون اإلعتدال شوية، االعتدال يف 
ما  ا ملاحلكم على األشياء، أان هاذي قناعيت وقناعتنا ملا كنا حىت 
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كناش يف احلكومة، نقولو األمور اللي مقادة واللي ما مقاداش، 
اللي طايح يف عمود  1888أان كنتمىن السيد الرئيس اعطيين يل 

، ألن 1888 اأان غنتظرك جيب لي 1888 ااإلقليم، أان جيب لي
 1888ديك الساعة، أستاذ، ال هللا يرضي عليك، أان جيب يل 

آنذاك ما غيبغيهاش السيد املدير  L'ONE ألن داك املدير دايل
راه  مبعىنطاحية  1888يال كان عندو إالو حبالعام خصو ميشي 

ما بينو وبني العمود كاين  1888القروي، ضوايش كاع العامل ا مم
 1888 امرتو حسب شحال من كيلومرت، ال، جيب لي 088

أان غنتظرها، أان غنتظرها ونستقبلك، لكن استاذ عالش انت 
برملاين؟ راه ابش تسول وزير، ابش تسخسخ الوزير، ابش حتتج 
عليه، ابش تطرح األسئلة، هذا هو الدور دايل الربملاين ولكن راه 

ول مرة كنسمع لإلخوان، راه كما كنت يف وزارة التجهيز، دران أ
أحياان  تاجينشحم جلنة اتبعة للديوان كتستقبل الشكاايت، ما

نت كنقول كنطرحو حىت أسئلة يف الربملان، تذكرتو ملا كنت سابقا  
لإلخوان الربملانيني مستعد نسمعو لالسرتاتيجيات، املشاكل دران 

الشكاايت ونتدخل فورا، حىت  جلنة كنستقبلو فيها مئات
ابلواتساب كنخدمو به، صدقوين كيجيين واتساب كيمشي عند 
املدير العام، كند خلو، مبعىن حنلو اإلشكاالت النوعية، لكن 

  .اإلشكاالت يعين اللي هي تفصيلية
فيما يتعلق من بني األعمال اللي اآلن كيقوم هبا املكتب 

لب امل القروي، شنو كان الطالع الوطين، ملا دران هاذ الربانمج دايل
ضويو الناس فقط، يعين واحد شوية يكان الطلب ابش    ؟سابقا

اليوم العامل القروي تطور، الفالحة تطورت،  .دايل املصابيح
األسواق دايلنا تطورت، والت خدمات من نوع خاص مبعىن 

على برانمج اثين د العامل القروي لتأهيل  آخر، اآلن كنداكرو
مبعىن  جبو هلاذ الشي اللي تكلمتو عليه،اابش ميكننا نستالشبكة 

ما بقاوش كافيني.  les postesوال أنه اآلن حىت احملوالت 
 11ابلتايل البد.. ولذلك كما قلت فاإلقليم دايل اجلديدة، كاين 

مليون دايل الدرهم إلعادة النظر يف الشبكة بكاملها ابش ميكن 
 هلا تستجب للطلبات املتزايدة. 

 يما يتعلق هباذ النقطة اللي تكلمتو عليها السيد النائبف
من بني األمور اللي احلديث عليها، بدل ما تكون صفقات  ،احملرتم
 ce que l'on appelle des marchès" آنية

cadres " واحلمد هلل املكتب يف إطار العقد الربانمج، من بني ،
الية. اإلدارية واملاحملاور دايل العقد الربانمج هو أتهيل املنظومة 

حنا راه كنجحو فيها، وهذا واحد التطور كبري جدا، اواحلمد هلل 
جبو انستلمكتب الوطين واآلن كلمبعىن راه جينا من بعيد ابلنسبة 

كانت كما قلت لكم رهن اإلشارة، راه اهلاتف موجود، راه   اليوإ
احلمد هلل العنوان اإللكرتوين موجود، اللجنة دايل الشكاايت 

      ودة، احلكومة أقرت ابستقبال الشكاايت دايل املواطن، موج
لشوية ندخلو، إىل تعطلنا واحد ا لنا ما ابلك الربملانيني ابش ميكن

بل أن ولكن ال يق ،لنا راه ميكن يكون بعض األمور تقنيةا مسحو 
تايل فبال ،اخلبار ليها طايح وحىت واحد ما سايق 1888يكون 

 .أن هذاك الفرع دايل املكتب الوطين ما خدامش وال أظن ذلك
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير. منر إىل السؤال املوايل عن 
االقتطاعات الغري الشرعية بفواتري الكهرابء للربانمج الوطين 
للكهربة القروية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق 

للوحدة والتعادلية. تفضلو السيد النائب احملرتم  اإلستقاليل
 .مشكورين

 إدريس جدي: النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد الوزير،

إلزام  فلماذا يتم ،إذا كان التزود ابلكهرابء حقا دستوراي
 .املوطنني ابإلقتطاعات الغري الشرعية ومن فواتريهم؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة
تفضلوا السيد الوزير  ،السيد النائب احملرتمشكرا 

 .مشكورين
 عزيز رابح وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:السيد 

إيال د ي واحشال السيد الرئيس، السيد النائب احملرتم، 
ييت ليه الفلوس بطريقة غري شرعية راه خص ميشي للمحكمة، ذخ

كن يكون  . ميةغري شرعي اأان بغيت توضح ليف ال السرقة.راه حب
مشي ي كتمل  راه خطأ تقين، يكون خطأ يف االحتساب. ولكن 

عند املكتب الوطين كتوقع على واحد العقدة وال ملي كتمشي 
إما   عند واحد الوكالة كتوقع على واحد اإلتفاق بينك وبينها، اي

كتأدي فورا ابش ميكن لك تدير الربط وإما كتأدي على سنوات.  
سنني، املكتب  5سنني، كاين اللي دارو  8ارو كاين اللي د

 الشهر درهم يف 18سبع سنوات ابش جتي قليلة،  الوطين دار
ت الفاتورة. إذا وقع خطأ تقين ميكن لنا نعاجلوه ولكن بغي كتزاد يف

ابقا س لإلخوان قتطاعات الغري شرعية كما قلتاال ذتعطيين ها
 تبقب الوطين. وسنا إن شاء هللا نعاجلوها مع املكتل ابش ميكن

قلت ليكم املكتب الوطين رهن اإلشارة، جنيو ندخلو يف التفاصيل 
اللجنة حول العقد الربانمج، حول الربانمج فحد ذاتو، حول  يف

التفاصيل دايل التأهيل، حول اإلسرتاتيجية املقبلة ألن كاين 
استثمار ضخم يف جمال الكهربة اللي جاي يف املستقبل. قلت 

 15يف ميغاواط غنتقلو  3088د املرات من  8سابقا غنتقلو 
حنا اميغاواط. مبعىن ثورة طاقية وكهرابئية و  01.888سنة، إىل 

 .شاء هللا التفاصيل إن مستعدين ندخلو يف
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا. تعقيب للسيد النائب احملرتم
 ة:دالكبري قا النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
هلذا اإلقتطاعات السيد الوزير، كيتعلق  السيد الوزير،

األمر ابالقتطاعات اللي كتشهدها بعض األحياء، اللي استفدت 

ي الزالقة حب هنا نعطي مثال ،القروية ةمن الربانمج الوطين للكهرب
وحي املغرب العريب ابجلماعة دايل بوعرفة. هاذو انس كانو كيأديو 

قاو كيأديوها دايل السنوات. ولكن ب 1درهم ملدة  18هذيك 
فيما بعد رمبا خطأ كيفما قلتو ابلنسبة للمكتب، ولكن املسؤول.. 
أان أتذكر أنه يف اجلماعة كيقول لنا عالش كيأديوها ألن عدد 
املشرتكني قليل، وابلتايل خصها تستمر، ماشي هو اجلواب اللي  

  ؛كتعطيوان السيد الوزير
ين  اث اثنيا ملا كيبغي هذاك املواطن يزيد واحد العداد

 بينما هو اهلدف واضح هو ،كيأدي نفس الواجبات اللي أداها
دي حبال راه أي ىأننا نقصو من التكلفة دايل أمسيتو يعين كيبق

ألول مرة مشرتك، بينما هو راه أدى احلصة الكبرية يف العداد 
 .األول وابلتايل جيب التعامل مع هاذ املواطن

  :السيد رئيس اجللسة
عة احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ سبشكرا السيد النائب 

 .الثواين السيد الوزير
 عزيز رابح وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:السيد 

يل غينطبق وابلتا ،د الثاين مبعىن اشرتاك جديداعدبعجالة  
ل دار العداد األو إيال عليه نفس العداد األول، تبارك هللا هذا 

إيال  غري نتفامهو... ال ولذلك والثاين مبعىن هذا ما بقاش فقري
 .عطاه لولدو إذن هذا اشرتاك جديد

  :السيد رئيس اجللسة
انتهى السيد الوزير الوقت نشكركم  شكرا السيد الوزير،

كلف منر إىل القطاع املوايل امل .على حسن املسامهة يف هذه اجللسة
ابلتنمية املستدامة، سؤال حول منع تصنيع واسترياد وتصدير 
وتسويق األكياس البالستيكية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم مشكورا
 نور الدين قشيبل:  النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
  السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،
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املتعلق مبنع  11.15صادق الربملان املغريب على القانون 
تصنيع واسترياد وتصدير وتسويق األكياس البالستيكية الذي 

لذا نسائلكم  .0816دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 
عن مآل التطبيق وما هي البدائل املعتمدة  ،السيدة كاتبة الدولة

على ة و املردوديعلى لدن الوزارة لتفادي االنعكاسات السلبية  من
 .السوق املغريب بصفة عامة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا مشكورين

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن  نزهة الوايفالسيدة 
 :املستدامةوالتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية 

 شكرا السيد النائب احملرتم،
حقيقة هذا ورش كبري ال يتعلق بسؤال شفوي ولكن 
خصنا واحد القسط من التداول النيايب يف اللجنة، ولكن عناصر 

غريب يف اليوم مقاربة االختيار امل ،اإلجابة تتلخص أوال يف املقاربة
هنا ألفرض منع األكياس البالستيكية خاصة الغري قابلة للتحلل 

ضرر ابألوساط  لحقتتعندها أثر بيئي مقلق وكبري فيما يتعلق أبهنا 
فاقية البيئية وتؤثر على جودة املوارد الطبيعية، ابلتايل اليوم كاينة االت

 اللي شار ليها السيد النائب احملرتم على أساس أن يكون اإلسهام
 أوال التنظيم والتقنني :دايل النقط 1من كافة األطراف، كيهم 

والرتويج دايل املنتجات البديلة والرتويج لتقنيات فالحية جديدة 
مث املواكبة والدعم دايل الشغيلة يف النظام املهيكل والغري املهيكل 

  .واملراقبة والتحسيس
ما كتعرفو أن وزارة فكي  ؟احنا أشنو د ار فهاذ اإلطار

جمموعة  ذخالصناعة هي مواكبة هلاذ الورش بشكل كبري جدا وتت
اإلجراءات، ما يتعلق بكتابة الدولة املكلفة ابلتنمية املستدامة   من

 اناملستوى األول هو أن :كنخدمو على ثالثة دايل املستوايت
نعززو املقاربة أوال دايل تدبري النفاايت بشكل معقلن وحمكم ومت 

 هاذ اتفاقية اللي مليون درهم يف إطار 51حلد اآلن أننا تصرفات 
 ...شرتو هلا

 :رئيس اجللسةالسيد 
شكرا لكم انتهى الوقت، تفضلوا السيد النائب احملرتم 

 .تعقيب
 حسن احلارس:  النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 ،احنا ما خمتلفينش على املقاربة السيدة كاتبة الدولة،

املغرب اخنرط كغريه  11.15ابلفعل ابملصادقة على القانون رقم 
تعمال واسترياد وتصدير وتسويق وإسمن بعض الدول يف منع إنتاج 

 هذه اخلطوة اليت جاءت .األكياس املصنعة من مادة البالستيك
لتؤكد التزام املغرب يف احلفاظ على البيئة على بعد أايم من 

مبدينة مراكش، اليوم بعد مرور سنة  "00كوب "احتضان املؤمتر 
 على دخول هذا القانون حيز التطبيق ال زالت حصيلة التدابري

اليت اختذت إلجناحه متواضعة على مستوى مواكبة األوراش اليت 
وى مواكبة على مست ؛تتعلق ابلتقنني وإنعاش املنتجات البديلة

لى ع ؛تشجيع جماالت جديدة للبالستيك املوجهة للفالحة
وعلى  ؛مستوى مواكبة الفاعلني املتضررين من تطبيق هذا القانون

د هذا التأخر يف املواكبة ول   .مستوى إدماج القطاع غري املهيكل
ألف عامل وعاملة بقطاع  58خماوف كثرية ألكثر من 

 ...البالستيك، ابإلضافة إىل تراجع محلة
  :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، هل من تعقيب 
إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل عن اإلختالالت املرتبطة مبطارح 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة النفاايت 
 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورا

 :حممد مرزوق النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن اإلجراءات القانونية  السيدة الوزيرة،
الالت املرتبطة ملعاجلة اإلخت والتدابري العملية اليت تعتزمون اختاذها

 .مبطارح النفاايت الصلبة وأتثرياهتا البيئية؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا لكم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا

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

 شكرا السيد النائب احملرتم، 
غ أننا اليوم كنشتغلو على خمطط بغيت نبل اليومأان 

فاايت مخاسي لتعزيز الرصيد الكبري يف بالدان فيما يتعلق بتدبري الن
 %15لى حنققو ما يزيد ع نااملنزلية اللي وصلنا يف إىل مستوى أن

اليوم هاذ  .من مجع النفاايت، وانتما كتعرفو فعال كاينة إشكاالت
ألول مرة كيد ار يف املغرب،  0811/0801املخطط اخلماسي 

على أساس أننا منشيو للحوكمة، منشيو كذلك ملواكبة اجلماعات 
الرتابية ألول مرة غادي يكون عندان ميزانية خاصة لتمويل الدعم 

ربانمج، الرتابية على تنزيل هاذ ال اتالتقين الالزم ملصاحبة اجلماع
قع كيف ما كتعرفو كيتعطى الدعم، كيكون إما ألن اللي كيو 

العقار ما كاينش، إما اجلماعة ما عندهاش القدرة ابش كتعبأ 
 les termes de reference خاصة اخلربة وكذلك د ير

توجه  وابإلضافة أننا مشينا يف ،يكونو واضحني ويكونو كيناسبو
          أننا منشيو مع اجلماعات على أساس منشيو يف مطارح 

شكل املمجاعاتية، هذا كيحل مشكل العقار، وكذلك كيحل -بني
بيئي اللي هو.. مث شرطنا كذلك الدعم أن ال بد أن اإلتفاقيات ال

كون فيها الدعم دايل الوزارة ال بد أن يكون فيه يغو اللي غتوقع 
لفرز والتثمني، ألن بالدان اليوم جيب أننا منشيو من مقاربة دايل ا

 حنا فيه إىل الفرز والتثمني والتدوير اللياجلمع فقط اللي جن
 .ن شاء هللاإغنذاكرو عليه يف مناسبة قريبة 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا لكم السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب احملرتم، 

 .تفضلوا مشكورين
 :عبد اللطيف بروحو النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

اذ إليه احلكومة فههب ذالسيدة الوزيرة أوال، نثمن ما ت
اجملال هذا هو مهم جدا ألن غادي حيل جمموعة من اإلشكاالت، 
خاصة أن املطارح دايل النفاايت كيعانيو منها خمتلف أقاليم 

املدن ن م كاين يف آسفي، كاين يف طنجة، كاين يف عدد  :اململكة
ن احرتاق األزابل أو معن  الناجتةاألخرى سواء من حيث التلوث 

 ات،النب دلي هو خطري كيهدال االكسيدايدايل  حيث السائل
اآلن  اكنولوجيتاللكن  ه...آخر إىل البحر مياه املياه اجلوفية  كيهدد

ماعات جلاابهظة التكاليف و  هي تكنولوجيا تستعمل هااللي خص
          ختصاص ولكن الا هاعندهاش القدرة واخا عندا رتابية مال

ل عمل هاذ التكنولوجيا من أجستابش تما عندهاش القدرة املادية 
تثمني ل ،مباشرة السيدة الوزيرة منرو ، اآلن خاصناتثمني النفاايت

 ،ص دعم اجلماعات الرتابيةاهاذ املخطط ممتاز مهم خ النفاايت،
 نعملو ،اإلمكانياتمن جمموعة  همإدخال اجلهات ألن عند

 اتلطاقاء و الكهراب هامننتجو  تثمني النفاايت فيها ةمطارح جهوي
وفهاذ اجملال هذا أيضا ندعو احلكومة إىل مراجعة وحتيني  .املتجددة

هاذ املواد ن منتجنا الكهرابء إيال اإلسرتاتيجية الطاقية ألن حىت 
 هاذ التايلبف ؟واش كاين دعم دايل الدولة غنبيعوه؟هاذي ملن 

حنن ندعو احلكومة إىل اإلنكباب  ،هاذي مهمة جدا ظياتاملع
هاذي ملعاجلة هاذ اإلختالالت اليت تعرفها على هاذ املسائل 

  .شكرا ،مطارح النفاايت
 :السيد رئيس اجللسة

 قاشمنر إىل السؤال املوايل ما ب ،السيد النائب احملرتمشكرا 
 ؤال عنس ..خوذيها وقفي وعاود بركيمخسة دالثواين  تفضلي

ملعايري جودة املياه للسيدات والسادة النواب  الفاقدةالشواطئ 
 .د النائب احملرتمالسيتفضلوا  ،فريق األصالة واملعاصرة احملرتمني عن

 :النائب السيد عبد الغين خمداد
  ،شكرا السيد الرئيس

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة حول اإلجراءات 
 وكذا اإلجراءات تلوث الشواطئاإلستعجالية ملعاجلة معضلة 
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 يف حار،صوحنن يف ظل  واملصطافني.العملية حلماية املواطنني 
  ؟ما هي اإلجراءات املتخذة

 :السيد رئيس اجللسة
  .تفضلوا السيدة الوزيرة مشكورين ،شكرا لكم

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن  نزهة الوايفالسيدة 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

توصلنا  اللي غري النصأان بغيت السيد النائب احملرتم، 
ودة املياه يرتجم حقيقة التطور اللي وقع يف جال أوال بيه يف احلقيقة 

 يشاطئ ه 161اليوم ثالثة شواطئ فقط من أصل  ،ةطئيالشا
 انجيد حسب النتائج اللي أعل وفهمل نقل جيد  نيف مستوى إ

للي  الدوري امبناسبة اليوم يعين  0811يونيو  01 ريخاتيف  اعليه
رة وضرو  واطئالش هواحد التقرير حول جودة ميا هكنقدمو في

احملافظة على البيئة مث هناك برامج أخرى مهمة تتعلق جبودة املياه 
 .كذلك جبودة الساحل بشكل عامو الشاطئية 

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :عبد الغين خمداد النائب السيد
 السيد الرئيس، شكرا 

شواطئ  ةهناك ثالث ،هو يف جوابكم السيدة كاتبة الدولة
 ناصحنا يف الوقت اللي خا واء األزرق،هي اليت حتظى بشرف الل

اآلن  ،الشرف ال هذاأخرى حىت تنشواطئ إضافة لى ع وحثنب
والدية ل شاطئ الاتلوث كمثهاذ ثالثة شواطئ مهددة ابلأصبحت 

 اوطين اآلن راه حتدق هبو هاذ املنطقة اليت ذات صيت عاملي 
ذاك تقدر تلوث ه غاديةجمموعة من املخاطر اللي بطبيعة احلال 

 هالشاطئ خصوصا وأن كنعرفو الوافدين من داخل الوطن أو خارج
البد من إجراءات عملية وخصوصا وأن يف إطار  ،هلذه املنطقة

احلكومة ال بد من إمتام املشروع اخلاص  التنسيق بني أعضاء
للتطهري السائل وكذا الشبكة الطرقية كمنطقة سياحية منطقة 

ريقة طالواحد باللي كيصيدو  للصياديندية وإجياد حل الالو 
يف إطار  مملهنة دايهلاحىت ميارسون  قريةالبد من خلق  ،عشوائية

   11و 18شهر ة خصوصا وأهنم أثناء رسامنظم أو واحد امل
أو مدينة اجلديدة وخصوصا وأن املنطقة  آسفيكيهاجرو ملدينة 

اللي  يناء متامتتوفر على ثروة مسكية هائلة جيب التفكري يف خلق 
تعاين  طقةمن ااملنطقة خصوصا أهن على هاديكيرجع ابلنفع  غادي

 من فقر مدقع داخل...
 :السيد رئيس اجللسة

يدة الس الكلمة لكم ؟هل من تعقيب إضايف ،شكرا لكم 
  .الوزيرة

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن  نزهة الوايفالسيدة 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

السيد النائب ابش نصحح املعلومة حسب  ةأكون مضطر 
ص جودة فيما خي وثلتنتائج املخترب الوطين جلودة حملاربة ال

احلمد هلل اللي بفضل جهود  ئطوالشاوخاصة  .الشواطئ
مد مؤسسة حمدايل  خاصة اجلهود الكبرية واملتميزة يةمؤسسات

عندها    شواطئ 18اليوم إىل اللي وصلنا السادس حلماية البيئة 
اللي  8 ،8وابلتايل ماشي  اللواء األزرقعندها  الليسنة  تكان

 "جبيلة"اللي هي  8مها شكال و إ هماللي اليوم عندعنيت مها 
 واد مرزك دايل النواصر.دايل  ،ابلعرايش "ميامي" ،طنجةدايل 

شاء هللا ألن كاين عندان إن  8اليوم كنشتغلو على أساس هاذ 
ا  كاين فيهعطاانآليات واضحة من أجل هاذ اخلريطة اللي كت

ون نقاش يف تك ..عرب ثالثة جاوزوهاتجاوزها ابلتايل كنتنإشكال ك
  اللجنة...

 :السيد رئيس اجللسة
 السؤال املوايل واألخري .شكرا ة،الوزير  ةشكرا لكم السيد

السادة البيئي للسيدات و  التدهورتداعيات  و عنهيف هذا القطاع 
النائب  تفضلوا السيد ،الفريق اإلشرتاكي النواب احملرتمني عن

  .مشكورين
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 :النائب السيد حممد املالحي
  ،شكرا السيد الرئيس احملرتم

  ،احملرتمةالسيدة الوزيرة 
 ديدهتإشكالية من تعاين العديد من املناطق املغربية 

  ؟ماذا أنتم فاعلون ،الفرشة املائية ابلتلوث
 :السيد رئيس اجللسة

  .تفضلوا السيدة الوزيرة ،شكرا لكم
كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن  نزهة الوايفالسيدة 

 :املستدامةوالتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية 

الدان هو أن ب ،السيد النائب احملرتم سابقاكما قلت  وه
إن  ا سنتجهننأباليوم  نعززه ،احلمد هلل رصيد تدبري النفاايت متميز

فعال  ري ابلوسط القروي ألنهفيما خيص التط شاء هللا خاصة إىل
 اة أعدهدايل التدهور البيئي لدراس لقةاخلريطة البيئية اليوم املق

عطينا لتنمية املستدامة تلبة الدولة امع كت شراكةالبنك الدويل ب
 تكلفمن الناتج الوطين اخلام اليوم  8550 أن يلاملعطى الثا

دايل   كقيمةمليار كتكلف املغرب سنواي   80املغرب يعين 
كاين   حنا كنشتغلو على فنياابلتايل اليوم و  ،التدهور البيئي

 ط القروي،يف الوسدايل التطهري  اجملال كاين يف ؟حقيقة لشكااإل
ى املدن الكرب  زمةألح غنتجهودران خارطة طريق على أساس أننا 

حنا امشروع لفائدة اجلماعات القروية اللي  18وابلتايل متت برجمة 
طريق اتفاقية الشراكة مع اجلماعات  اآلن يف طور إجنازها عن

  .املعنية
 :السيد رئيس اجللسة
  .تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب شكرا لكم،

 :النائب السيد حممد املالحي
  ،شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة

فيما  يف املنتظم الدويل اسرتاتيجيك يفعال املغرب شر 
        موعة جملاواحد ل ادايهل ابالحتضانوبالدان يعين  ،خيص البيئة

ابش  ناأن على ادرينحنا قاو على أننا هنرب نالدولية ك املنتدايت د
هاذ اإلطار مبا خيص البيئة والتلوث دايهلا، دايل  نسايرو العمل

يعين كاين واحد جمموعة  ،ولكن السيدة الوزيرة احملرتمة
يعين كنخوضو فيها على مستوى  ااالشكاليات، اللي هي ابق

 سهل دايلالاألمثلة حية، هناك من غادي نعطيك واحد جمموعة 
 و اللي هو يعين ميكن يكون على أنه املا ينتقلاملنطقة دايل واد ال

من الشمال دايل املغرب للجهة دايلو، اليوم راه كاين واحد 
 les اإلشكاليات دايل بؤر دايل التلوث دايلدايل جمموعة 

fosses septiques هذا اللي كيجعل على أنه ديك الفرشة ،
يء  كل شوجعلنا من الماء  ﴿املائية معرضة للخطر واملاء يعين، 

ما كناشي كنعملو واحد  اصدق هللا العظيم، ألن إذ ﴾حي
 ...احلاالت استباقية ابش ميكن حنافظو على هاذ الطبيعة دايلنا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا، شكرا لكم شكرا السيد النائب احملرتم، هل من 

 .تعقيب إضايف؟ اثنيتني
عادن السيدة نزهة الوايف كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة وامل

 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة
بغيت غري نقول للسيد النائب أننا اليوم كنشتغلو على 
خمرجات املخطط املديري اللي هو كيبني لنا واحد اخلريطة اللي 

 ...فيها النقط السوداء وكنعاجلوها عرب جلينات بني
 :السيد رئيس اجللسة

 .املسامهة يف هذه اجللسةشكرا لكم وشكرا على حسن 
منر إىل القطاع املوايل وهو قطاع العالقات مع الربملان واجملتمع 
املدين، بسؤال عن السياسة احلكومية يف جمال العالقة مع الربملان 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين
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 :حممد بنعطية يدالنائب الس
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن السياسة احلكومية يف جمال 
 العالقة مع الربملان؟

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

السيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املديناملكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع 

 ...السياسة تقوم على التعامل واالحرتام
 :السيد رئيس اجللسة

 .يكروملاغري قرب شوية 
السيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 

 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين
قلت هي سياسة تقوم على  ..ال، كان الضوء األخضر

االحرتام والتعاون مبا يؤدي إىل التقدم يف الربانمج التشريعي 
 .والسالم عليكم

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا، تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم. حيتفظ بوقته للتعقيب
 :حممد بنعطية النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
مما ال شك فيه أن العالقة بني السلطة  الوزير،السيد 

التنفيذية والسلطة التشريعية حمددة مبقتضى الدستور والنظام 
لكن يتضح أن احلكومة ال حترتم املبدأ  ،الداخلي جمللس النواب

يد كيف ذلك الس  .الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازهنا
الوزراء يف  ري منالوزير؟ اليوم فهاذ اجللسة الرقابية غياب عدد كث

إطار القطب املعين هبذه اجللسة، أال ميكن اعتبار ذلك السيد 
  ؛الوزير هتراب من املراقبة؟ هذا السيد الوزير أوال

اثنيا عدم احرتام احلكومة آلجال معقولة لإلجابة عن -
ستقاليل طرح الاولقد سبق السيد رئيس الفريق  ،األسئلة الكتابية

ه يف هذه القضية هادي، فأقل من هذا املوضوع وأان أشاطر 
  ؛دايل األجوبة دايل احلكومة يف األسئلة الكتابية 18%

حنا اهيمنة احلكومة على اجملال التشريعي، السيد الوزير -
الدورة اليوم خنتتموها، مقرتحات القوانني ولو مقرتح  نساليوغ

واحد ما متش املصادقة عليه يف الربملان، أكثر من ذلك السيد 
للجن النيابية ت يف ااثالث مقرتحات قوانني، يعين، تعرض ،رالوزي

الدائمة وما حضراتش احلكومة، احلكومة كاعما حضرات كانت 
عض السيد الوزير يعين الفرق، بعض الفرق الربملانية تقدم ب .غائبة

التعديالت اللي هي معقولة ومنطقية ولكن لألسف احلكومة 
  ؛تبخس هاذ العمل

 توجيه أجندة دايل جملس النواب، مسامهة احلكومة يف-
حبيث تنتظر حىت آلخر دورة وجتيب لنا واحد العدد دايل 
املشاريع قوانني جتيب لك واحد ثالثني، بقى لك شهر وكيكون 

وهنا السيد الوزير كنفتقدو جلودة  ندو ز دو ز ا واحد السرعة وع
عين، ي تيكون واحد، يالتشريع، جودة التشريع ما كتكونش مل  

 ...الضغط على النوابحىت 
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير
السيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 

 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين
 ةنولكن كاي ،سؤال مهم ويقتضي وقت أطولأوال أعتقد 

شهر املاضي ال بدايةأوال يف  فيها دقيقني.اللي خصنا نكونو أمور 
ى إحاطة تقدم هبم الفريق دايلكم وتعبأان على مستو  اتثالثة طلب

 مهجينا هلنا سحبتو  ،ساعة 01عندان  م،احلكومة ابش جناوبو عليه
الرقايب  امؤسسة برملانية اللي ابش تقوم ابلدور دايهل طلتوع

عمال واحلكومة كانت مستعدة ثالثة دايل وقف أجور 
 نع ه،كيهم املغاربة وسحبتو   السامريمستخدمي شركة و 
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لكهرابء إبقليم اترودانت كان تطرح هاذ لقطاعات املتكررة ناال
سؤال دايل فئة الولكن  ،فريق آخر جاوبنا عليهمن السؤال 

 حبتوساملمرضني واملمرضات اللي كتعاين من مشكل وطرحتوه و 
 جتاوب. ابش  نواحلكومة جات ألالسؤال 

 ،قانون صدر فهاذ الوالية التشريعية 16 ؟صيلة ما هياحل
 ،قانون اللي تصادق عليه يف جملس النواب 11قانون زائد  16

سؤال  081 ،عليها اللي جتاوبسؤال كتايب  106احلصيلة دايلنا 
توصية دايل  16من أجل  توصية 18، عليها اللي جتاوبشفوي 

م التعهدات العمل بنظا ،راقبة املالية العامة اللي تقبلتيف جلنة م
  مد،اعتومقرتح  امقرتحات قوانني شرع يف دراسته 1 ،نطلقا

 ،ختصيص جلسة يف الشهر على 30الفصل يف الدستور كينص 
تطلب املساواة يف الت هو أن احلكومة و  ؟شكال فني كايناإل

 جي هناكت ،قرار اجمللس الدستوريذلك على كيفما نص احلقوق  
ين ابدعوى ك دمن حق دايل الر  انعو نطة نظام وكتمكتقال نق

 ولينا ةواايح يف املسر اجمللس الدستوري ص أن النظام الداخلي رغم
  .على اإلنتقادات وردن نستطعوابش  املساواة هناا هتنطالبو 

 :السيد رئيس اجللسة
عم اجلمعيات د منر إىل السؤال املوايل عندشكرا، و 

 ،ستوريالتجمع الدفريق  للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن
  .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة
 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

  ،السيد الرئيس
  ،السيداتن والسادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب

التدابري واإلجراءات احلكومية املتخذة فيما خيص  عن
  .دعم اجلمعيات نسائلكم السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة
  .تفضلوا السيد الوزير مشكورين ،شكرا

السيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

تكافؤ  ،لشفافيةاسياسة تقوم على  اعتمدت ةاحلكومال و أ
صدر املنشور فاش  0888الفرص يف الولوج وهلذا ألول مرة من 

سنة هاذ ال .تقرير سنوي ما صدرش ات دايل الشراكة مع اجلمعي
مليار درهم ما بني  651 ،لعموم حول الشراكةلتقدم تقرير سنوي 

حساابت خصوصية و قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية 
ا وهو املضي نعم التوجه دايلن .ومرافق الدولة املسرية بطريقة مستقلة

وضع فيها وطنية اللي كت حتداثت بوابةشفافية وهلذا يف الأكثر 
واآلن اجلمعيات قطاعات حكومية  ،العروض دايل الشراكة

امن دايل وزارة األسرة والتض وذجخذينا منإيال متقدمة فهاذ اجملال 
لنو كيع وينا منوذج دايل الناس دايل حمو األمية قطاعات والذخ

و حنا ما زال غادي نواصلاو  ،الربامج يف إطار طلبات عروض على
  .ح فهاذ اجملال وشكرااإلصال

 :السيد رئيس اجللسة
 التعقيب السيد النائب احملرتم السيدة النائبة ،لكمشكرا 

  .مشكورين تفضلوااحملرتمة 
 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

  ،شكرا السيد الرئيس
عم الدعلى عدد اجلمعيات ارتفع الطلب  ارتفاعمع 

م السيد لنع .امليدان هذانة وعقلنة هاذ طمما يفرض الف ،العمومي
نا أحتدث اليوم عنأن هناك جمموعة من اجلمعيات و  ،الوزير

اجلمعيات اجلادة واللي كتشتغل أبهداف واضحة واللي هلا رؤية 
 ينبغي هلذه اجلمعيات أن يتم دعمها دعما ،وإسرتاتيجية واضحة

الفرصة أن  ال تفوتين انهو  .طبعا ابحملاسبة ايكون مربوط امنطقي
أبن هاذ اجلمعيات اجلادة منذ انطالق املبادرة الوطنية للتنمية ذكر أ

برامج شاركت الدولة، وكانت عندها برامج  هاالبشرية كانت عند
مهمة ومشاريع كثرية يف إطار برانمج التأهيل االجتماعي املندمج 

دايل  تااللي كيتمثل فيه عدة مشاريع منها دور األحياء واملكتب
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يد  اللي لألسف الشد ،وغريها من املرافق األحياء ومالعب القرب
كنوجدو هاذ اجلمعيات اللي هازة واحد العبء ثقيل على الدولة  

همة يف املشاريع امل ذكتصبح عاجزة أو شبه عاجزة ابش تسري ها
 .غياب الدعم، وكذلك يف غياب أو عدم وفاء الشركاء ابلتزاماهتم

 :السيد رئيس اجللسة
من  هل .احملرتمة، انتهى الوقتشكرا السيدة النائبة 

تعقيب إضايف، تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق التجمع 
 .الدستوري

 :عبد الودود خربوش النائب السيد
السيد الوزير، الدعم العمومي جلمعيات اجملتمع املدين 
سواء من القطاعات الوزارية أو اجلماعة الرتابية ال ينبغي أن خيضع 

انون إطار ينظم شروط تقدمي الدعم العمومي للوالءات واحلل ق
جلمعيات اجملتمع املدين حبيث يكون مبين على الكفاءة 

 .واالستحقاق واملردودية، شكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس اجللسة

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

ومة دب لدى رئيس احلكالسيد مصطفى اخللفي الوزير املنت
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

أوال املتفق أن هاذ األمر حيتاج إىل تعزيز اإلطار القانوين 
 خاصة القانون التنظيمي املتعلق ابجلماعات ،ملنح الدعم العمومي

خاصة  جلمعيات فيه مقتضياتاالرتابية وضع مقتضيات، قانون 
    جه اليوم تو ال ،ولكن هاذ املقتضيات غري كافية .الدعم األجنيب

اجتاه كيضمن  ،ما هو؟ هو إصالح املنظومة دايل اجلمعيات
ألثر، ابالشفافية هذا الدعم، ولكن أيضا كريبط الدعم ابلنتائج 

داملليار  1ألف مجعية  18املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوايل 
درهم من اجلماعات  مليون 188 ،سنوات 18دايل الدرهم يف 

ألف مجعية عاد القطاعات  15 ،الرتابية تضاف هلذاك الدعم
 ن يفألن حناهذا كيقتضي واحد املقاربة جديدة اللي  .احلكومية

االشتغال حوهلا من بعد تقدمي التقرير السنوي األول هاذ الشهر 
 .املاضي، واللي النتائج دايهلا غادي تكون مثمرة إبذن هللا

 :جللسةالسيد رئيس ا
شكرا لكم، منر إىل السؤال األخري يف هذا السيد الوزير 

القطاع حول تزايد نسبة االكتظاظ يف املؤسسات السجنية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق االستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين
 :حممد البكاوي النائب السيد

 الرئيس،السيد 
 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب احملرتم
أقدم سؤايل بشكل مقتضب ومركز، ماذا أعدت احلكومة 

كرا وش ؟نيةملواجهة تزايد ظاهرة االكتظاظ ابملؤسسات السج
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة
 .شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين

اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد مصطفى 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

  .بسم هللا الرمحن الرحيم
 ،حقيقة سؤال مهم ألن إشكالية االكتظاظ موجودة

هود لكن اجمل .عوامل إما موضوعية أو غري موضوعية هذا شيء قائم
  :د احملاور 8د املعاجلة فيه 

كيهم السياسة اجلنائية عن طريق اعتماد   :احملور األول
  ؛سياسة العقوابت البديلة

املراجعة دايل سياسة االعتقال االحتياطي  :احملور الثاين
وهذا مسار اللي مشات فيه وزارة العدل واحلرايت يف السابق، 

 وواآلن وزارة العدل كتواصل املسار واللي كان من هاذ األثر دايل
  ؛تظاظالتقليص دايل نسبة االك
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السياسة دايل بناء سجون جديدة حبيث أن  :مث اثلثا
ومت  ..تبنات يف %83ل %15نسبة االكتظاظ تقلصات من 

يف األشهر القريبة  0مؤسسة سجنية جديدة، وهنالك  11افتتاح 
  .مشروع دايل بناء مخس جديدة 0813ويف 

هاذ احملاور الثالث هي جزء من سياسة وطنية عمومية 
ايل واقع السجون، وهلذا جا اإلجراء اهلام دايل هتم األنسنة د

اإللغاء دايل النظام دايل القفة حبيث احلكومة غادي تكلف 
مليون درهم وهذا واحد اإلجراء هام  388ابلتغذية راه مليار و

 .من الناحية اإلنسانية واالجتماعية، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

احملرتم  ائبشكرا لكم السيد الوزير، التعقيب السيد الن
 .من الفريق االستقاليل

 :حممد إد موسى النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، 
 يديكم ومالمسة الواقع دايل وفعال السيد الوزير وضعت

املؤسسات السجنية، هناك إشكاالت يعين كثرية ويتعني التعجيل 
مبعاجلتها وكما قلتو على مستوى البناايت هناك مؤسسات وهناك 

ناء جمهود، ولكن يتعني يعين توفري الشروط املتطلبة ابلنسبة للسج
  ؛ألن هناك وضعية ال تشرف، هذا من جهة

ستوى اجلانب اللوجستيكي  من جهة أخرى على م
سجنية تنقصها املسألة دايل الكذلك، هناك بعض املؤسسات 

نقل السجناء إىل احملاكم واحد كان ظاهرة، ظاهرة دايل  ،النقل
اإلكتظاظ أقول على سبيل املثال مدينة مراكش إذن البد من 

كذلك على اجلانب يعين التشريع البد من   ،معاجلة هاذ الواقع
اج يعين قانون مشروع القانون اجلنائي وكذلك العمل على إخر 

 ...على املستوى
 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا لكم، كنشكرو السيد الوزير على حسن املسامهة 

هبذا نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة جبدول  .يف هذه اجللسة
 .أعمالنا شكرا على حسن تعاونكم

من النظام  181منر اآلن لتناول كلمة وفق املادة 
الداخلي، الكلمة للمتحدث األول السيد النائب نور الدين 
مضيان عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، حول اختفاء 
        عدد من األدوية احليوية اخلاصة ابألطفال من الصيدليات 

ان ضى، السيد مضيوما يشكله من خماطر على حياة األطفال املر 
 .غري موجود نؤجله ماشي مشكل، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :إمساعيل البقايل النائب السيد
يتشرف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية أن حييطكم 

حيث تعرف العديد من املستشفيات  ،علما مبوضوع جد مهم
نقاذ حياة والعيادات نفاذ خمزون بعض األدوية الضرورية واحليوية إل

هذه األدوية تعترب ضرورية  .املرضى، وخصوصا األطفال منهم
الذي يستعمل ويعاجل ضغط الدم عند  "الدوابمني"وحيوية مثل 

الرضع واألطفال، وعدم توفره يهدد حياهتم للخطر ويعرضهم 
ت وكذا بعض مضادا ،لإلصاابت إبعاقات قد تكون ملدى احلياة

التشنج وبعض املضادات احليوية، وخنشى أن تتفاقم هذه األزمة 
  .لتطال أدوية أخرى

فالسياسة احلكومية املتبعة من أجل ختفيض أمثنة األدوية 
قرار نثمن نتائجه وكان له أثر إجيايب على القدرة الشرائية 

        ،للمواطنني، ولكن يبقى الشق املتعلق بصحة املواطنني معلقا
ما يزيد أتزم الوضع هو أن جمموعة من املختربات تعترب بعض 
األدوية اليت مت حتفيظها مل يعد هلا مردود مادي يكفي من أجل 
التشجيع على إنتاجها وتسويقها، مما يهدد حياة املواطنني 
وصحتهم، حيث أن هناك عدد من األدوية النافذة خمزوهنا من 

 .يرالصيدليات. شكرا السيد الوز املستشفيات والعيادات وحىت 
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 :رئيس اجللسة السيد
 .شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين

 :الصحة وزير احلسني الوردي السيد
 شكرا السيد النائب احملرتم، 

 انقطاع بعض األدوية ،أوال ال بد ما نصحح بعض األمور
بشكل عام هو أمر معروف ووارد على الصعيد العاملي غري ابش 

حيساب الناس راه غري يف بالدان  يذاما منشيوش هاذ القضية ه
عض نعطيك ب ،الشي مبا يف ذلك الدول املتقدمة ذاللي واقع ها

نفاذ  0816األمثلة فرنسا انخذو غري فرنسا اللي حداان مثال يف 
دواء حيوي وأساسي خلينا األدوية األخرى، أكثر  188أكثر من 

قطاع بعض نألف إشعار من طرف الصيدليات اب 088من 
األدوية خالل هاذ السنة، أهم األسباب ماشي هذاك اللي ذكرتيها 

شي مرات ما تتوصلش وزيد  ،د األوليةأهم األسباب هو أوال املوا
تيصنع  laboratoire السبب الثاين هو اجلودة تيكون ؛االنقطاع

الدواء، إيال كان شي مشكل يف اجلودة راه تيحبسو وتيعلمنا يعين 
 ة؛أسبوع وال أايم قليل

وأخريا، هو املشكل اللي عندان أكثر يف املغرب، هي 
نيس يف ما عندهاش ج بعض األدوية تتكون يعين تتصنع بوحدها

 médicament situation de املغرب وهذا تيتسمى
monopole  ا خوذا وال بقاه وهذا تيديرو ميا وتيكون بوحد    

األدوية اللي شريت هلا هي أوال يف الصحافة غري  ذها .ما بغاو
 صحيح، هي هاذ الشي كاين واليين هذه أدوية دايل املستشفيات

ce sont des médicaments hospitaliers   ألهنا كلها حقن
السيد  ش حبال اللياش ما كاينالناس راه ما كاينليبقاوش يقولو  ما

ال هذه يف املستشفيات وعندهم  ،مشى للفرمسيان وما لقاش
حنا خذينا قرارات فيما خيص مثال احلقن اللي شار ليها او  البديل

 phénobarbital مثال وdopamine  فهادي يف احتكار
     مشينا زربناه ألن عندان مرصد وطين اللي علمنا قبل  ؟درانآش 

و مها، خذينا اإلجراءات وجبنا الناس من اخلارج وسجلو بيكتا م

ها ابش ا تنكثرو منهلاألدوية اجلنيسة داي هاذ األدوية ابش يدخلو
  .8غيبقاو  0بقا واحد غيبقاو  اليإ

للي اهاذ السياسة الدوائية  ،اللي بغيت نقولك أخريا
يين اللي احلملة الشرسة ماشي دايلكم وال اتتنسمع فهاذ االايم

 حنا غادي منشيو فهاذ اإلجتاه، يف ختفيضاقع اتنعرف أان آش و 
وااللتهاب  األمثنة يف صنع وإنتاج األدوية دايل السرطان

 .الكبدي..
  :السيد رئيس اجللسة

الكلمة للمتحدث الثاين السيد  ،السيد الوزيرشكرا 
تقالة حول اس ،النائب احملرتم شقران أمام عن الفريق اإلشرتاكي

فضلوا السيد ت ،ؤسسات اإلستشفائيةاملاألطباء اإلختصاصيني من 
 .النائب احملرتم

 :شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي النائب السيد
  ،شكرا السيد الرئيس

 يتابع الرأي العام الوطين ونتابع معه يف الفريق اإلشرتاكي
بقلق كبري اإلستقاالت املتتالية جملموع من األطر الطبية من 
املؤسسات اإلستشفائية بعدد من األقاليم واملدن املتوسطة 
ابخلصوص خاصة اإلختصاصيني منهم، وكمثال على ذلك 

مؤخرا  للي عرفاملستشفى اإلقليمي أبو قاسم الزهراوي بوزان ا
ستقالة دايل واحد اجملموعة دايل األطر الطبية يف الوقت اللي  اال

د خصاص ابلتايل يزداو كيعاين فيه هاذ املستشفى من اخلصاص، 
على خصاص يعين يف الوقت الذي أتمل فيه الساكنة أبن تكون 
هناك واحد اجملموعة دايل القرارات اللي تسمح أبن هاذ املستشفى 

ر فيه واحد اجملموعة من التخصصات واللي املواطن اإلقليمي توف
كيضطرش للجوء إىل مدن أخرى من أجل العالج ومن أجل ا  م

التطبيب، اآلن يفاجأ املواطنني أبن هناك استقاالت وهناك نزيف 
يف األطر الصحية ابلشكل الذي ابت ميس ابحلق دايل املواطنات 

حىت أن  ،يالصحواملواطنني يف العالج ويف التطبيب ويف األمن 
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البعض من خالل يعين اهلم الذي يضحك بدأ يتحدث عن ضرورة 
 .إقفال املستشفى وفتحه مرة يف األسبوع ألن الوضعية دايلو كارثية

 ذنا هلانا طرقل حنا سبقاو  ،أعتقد على أن الضرورة حتتم
الشي كفريق إشرتاكي يف أثناء املناقشة دايل الربانمج احلكومي، 

 الء األمهية لواحد اجملموعة دايل األقاليم اليت تعاينالضرورة دايل إي
 ذمن خصاص كبري وجب البحث والتقصي يف السبب دايل ها

ستقاالت ألن كيفما كان احلال حىت بعض األطباء اال
اإلختصاصيني ال جيدون الوسائل اليت تسمح هلم القيام مبهامهم، 
طبيب خمتص ابش يقوم ابلتشخيص دايل احلالة خاص واحد 

لقاهاش كيا  اجملموعة دايل اآلليات ودايل املعدات الطبية اللي م
يف املستشفى وابلتايل هو يتواجد ابملستشفى وال ميكن أن يقدم 

أعتقد على أن جيب على وزارتكم أن تتحرى يف  .خدمته الطبية
وأن تنظر يف سبب هذه اإلستقاالت وأن تعاجل  ،هذا اجلانب

 .املستشفيات وشكرا نجمموعة ماخلصاص اليت تعاين منه 
 :السيد رئيس اجللسة

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

 :الصحة وزير احلسني الوردي السيد
  ،شكرا السيد النائب احملرتم

كل مش أوال مشكل النقص احلاد يف املوارد البشرية هو
لكن عندي للمكتب، و وطين، كنا طرقنا ليه أان وايك هنار جييت 

 ذواخا مشكل وطين، هناك إرادة قوية للحكومة ابش حتل ها
السنة كنا إىل حدود السنة املاضية كان  ذالعام هاذ ها .املشكل

منصب مايل، هاذ  8888حىت ل 0888عندان على األكثر 
يف قانون املالية،  1588منصب مايل،  5188العام عندان 

يف املستشفيات  1586يف املستشفيات اجلديدة،  1588
حنا يف ا .5188هي  ،اللي كيخرجو للتقاعد 1088اجلامعية، 

ابش  0813نقاش مع وزارة املالية العام اجلاي إن شاء هللا 
منصب مايل،  6888وإمنا  0888غتخص وزارة الصحة ماشي 

نا كل عام بقي اليحنا يف اإلجتاه الصحيح ابش تدرجييا ابش إا
  يتحل؛ املشكل ذهامنصب أان تنظن  5888-6888

على الصعيد الوطين  تاثنيا فيما خيص اإلستقاال
 ألن خرجنا مرسوم جديد ؟عالش ،اخنفضت بشكل كبري

أوال اإلستقالة فهاذ املرسوم بعد املوافقة الصرحية  0.15.118
 3ش الاسا يستقل م ىاثنيا اللي بغ ؛دايل اإلدارة دايل الوزارة

ئد خيلص زا ،اللي حتصل عليهاسنوات مع اإلدارة إرجاع املصاريف 
مصاريف التكوين دايلو هذا تيزير األمور أكثر وهنا تيقاللو الناس 

رج هاذ املرسوم ايهلل خ قلو من اجليل القدمي ألناهاذو اللي است
 للتطبيق. 

فيما خيص املستشفى دايل وزان، فيما خيص طب العيون 
كة مع ا فيما خيص الطبيب دايل اجلراحة يف إطار الشر  ،عوضناه

يما خيص ف ،القطاع اخلاص، غيبدا األسبوع املقبل جاي من تطوان
تعليمات صارمة اللي قلتيها حىت أنت عطيت األطر األخرى 

سبقتيين، أنه فيما خيص التوظيف اجلاي بعد شهر أو شهرين ابش 
ان أكنا تناقشنا   اثلثا ؛نتكلفو نعطيو أولوية األولوايت هلاذ اإلقليمغ

اليم طبيب اللي غيجي من األقالوايك هنار جييت عندي على واحد 
بد من ال ،اجلنوبية أعدك وأؤكد أن عما قريب غيوصل وغيشتغل

عما  ،حنا كنجهزو تدرجييااالتذكري كذلك أبن ابش التجهيزات 
 شاء هللا من بني املستشفيات اللي غادي جتهز جبهاز قريب إن

 ...سكانري هي
 :سةالسيد رئيس اجلل

شكرا لكم السيد الوزير. شكرا جلميع السادة النواب 
والسادة الوزراء على املسامهة دايهلم. ننتقل بعد قليل للجلسة 

 .رفعت اجللسة ،التشريعية
 
 


