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 واألربعني احلادية حمضر اجللسة
 
 م(. 5192أكتوبر  91ه ) 9341حمرم  52اإلثنني : التاريخ
ئيس جملس لر  الرابع، النائب نصاريالواحد األ: السيد عبد الرائسة
 النواب.
ثالثة ابتداء من الساعة ال وعشرون دقيقة ثالث ساعات :التوقيت

 زواال والدقيقة الثانية والثالثني. 
 

 مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات مال:جدول األع
 التالية: احلكومية

 الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي. 
 بة الدولة املكلفة ابلتنمية املستدامةاكت. 
 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة. 
 الوزارة املنتدبة املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين. 
 ة الدولة املكلفة ابلصناعة التقليدية واالقتصاد كتاب

 .االجتماعي

 :رئيس اجللسة ،السيد عبد الواحد األنصاري

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 .نعلن عن افتتاح اجللسة

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ل جلسات األسئلة الشفهية برسم هذه الدورة نلتقي يف أو       
اخلريفية يف إطار مراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول األعمال 

 .سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات خمتلفة 45هاته اجللسة 

ل يف البداية نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة فلتتفض      
 .كورة، تفضليالسيدة األمينة، أمينة اجمللس لتالوهتا مش

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 شكرا لكم السيد الرئيس،

توصلت رائسة اجمللس من السيد رئيس احملكمة الدستورية       
     :ابلقرارات التالية

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه إبلغاء  45/92قرار رقم  -1      
 ةانتخاب السيد حممد كرمين عضوا مبجلس النواب ابلدائر 

 اإلنتخابية احمللية بنسليمان؛

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه  44/92قرار رقم  -2      
إبلغاء انتخاب السيدين يوسف هوار وعبد القادر حظوري 

 اجناد؛-عضوين مبجلس النواب ابلدائرة اإلنتخابية احمللية وجدة

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه برفض  43/92قرار  -3       
ية ىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية احمللالطلب الرامي إ

 احملمدية؛

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه  42/92قرار رقم  -4       
إبلغاء انتخاب السيد زين العابدين حواص ابلدائرة اإلنتخابية 

 احمللية برشيد؛

الذي صرحت احملكمة مبقتضاه  41/92قرار رقم  -5      
 عضوا مبجلس النواب ابلدائرة غامل حممدإبلغاء انتخاب السيد 
 آيت ملول؛-اإلنتخابية احمللية انزكان

املتعلق ابلنظام الداخلي جمللس  42/92قرار رقم  -6       
 النواب؛
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الذي قضت احملكمة مبقتضاه إبلغاء  41.92قرار رقم  -7      
-انتخاب السيد علي امنيول ابلدائرة اإلنتخابية احمللية املضيق

 دق؛الفني

 21.93خبصوص القانون رقم  31/92قرار رقم  -8      
 املتعلق هبيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

الذي صرحت احملكمة مبوجبه إبلغاء  39/92قرار رقم  -9      
ما أعلنت عنه جلنة اإلحصاء النتخاب السيد عمر بومريس 

وز السيد ن فابلدائرة اإلنتخابية احمللية سيدي إفين واإلعالن ع
حممد ابدرار وانتخابه عضوا مبجلس النواب، كما صرحت إبلغاء 

  انتخاب السيد حممد بلفقيه عضوا مبجلس النواب،

تقضي احملكمة مبوجبه برفض  35/92قرار رقم  -10      
الطلب الرامي إىل إلغاء انتخاب اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

 بوجدور؛

تقضي احملكمة مبوجبه برفض  34/92 قرار رقم -11      
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

 وزان؛

الذي قضت احملكمة مبقتضاه  33/92قرار رقم  -12      
إبلغاء انتخاب السيد حلسن آيت اشو عضوا مبجلس النواب 

 ابلدائرة اإلنتخابية احمللية خنيفرة؛

الذي قضت احملكمة مبوجبه برفض  32/92رقم قرار  -13      
الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية احمللية 

 زاكورة؛

الذي صرحت احملكمة مبوجبه  31/92قرار رقم  -14      
إبلغاء انتخاب السيد سعيد الرمحوين عضوا مبجلس النواب ابلدائرة 

 االنتخابية احمللية الناضور؛

الذي صرحت احملكمة مبوجبه  32/92قرار رقم  -15      
برفض الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة احمللية 

 النخيل" عمالة مراكش؛-"جليز

الذي صرحت احملكمة مبوجبه  34/92قرار رقم  -16      
برفض الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية 

 ن مسيك؛احمللية اب

الذي صرحت احملكمة مبوجبه  31/92قرار رقم  -17      
إبلغاء انتخاب السيدين حممد الربنيشي وعلي جغاوي عضوين 

 مبجلس النواب ابلدائرة اإلنتخابية احمللية كرسيف؛

الذي صرحت احملكمة مبوجبه  21/92قرار رقم  -18      
رة اإلنتخابية ائبرفض الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلد

 احمللية اتوريرت؛

الذي صرحت احملكمة مبوجبه  29/92قرار رقم  -19      
برفض الطلب الرامي إىل إلغاء إنتخاب الفائزات والفائزين عن 
الئحة الرتشيح اليت وكيلتها السيدة ماجدة بنعربية يف االقرتاع 

 ابلدائرة اإلنتخابية الوطنية؛

ذي صرحت احملكمة مبوجبه ال 25/92قرار رقم  -20      
برفض الطلب الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع ابلدائرة اإلنتخابية 

 شالة؛-احمللية الرابط

الذي صرحت احملكمة مبوجبه إبلغاء  24/92قرار رقم -21      
 .انتخاب السيد حممد السيمو ابلدائرة اإلنتخابية احمللية العرائش

خاابت توصل اجمللس بنتائج اإلنتومن السيد رئيس احلكومة،        
 5192أكتوبر  2ويوم  5192شتنرب  93التشريعية اجلزئية ليوم 

 :على التوايل واليت أسفرت عن إعالن انتخاب السادة

حممد إد عمار، من حزب العدالة والتنمية برسم دائرة  -      
 تطوان؛
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حممد غياث من حزب األصالة املعاصرة برسم دائرة  -      
 سطات؛

حممد الوالف من حزب التجمع الوطين لألحرار برسم  -      
 إداوتنان؛-الدائرة أكادير

هشام صربي من حزب األصالة واملعاصرة برسم دائرة  -      
 بين مالل؛

موالي عبد الرمحان بليال من حزب التجمع الوطين  -      
 .األحرار برسم دائرة اترودانت الشمالية

ابية ألسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابلنسبة لعدد ا       
أكتوبر  91غشت إىل  4اليت توصل هبا جملس النواب من 

سؤاال شفواي؛  353، توصلت رائسة جملس النواب ب: 5192
ومت سحب  جوااب عن أسئلة كتابية، 329ابيا؛ سؤاال كت 241

 .شكرا لكم السيد الرئيس، سؤالني شفويني

 :السيد رئيس اجللسة

 السيدة األمينة، شكرا

أود أن أخرب السيدات والسادة النواب احملرتمني، على أنه       
بعد هاته اجللسة سيعقد جملسنا املوقر جلسة عمومية للدراسة 
والتصويت على بعض املواد املعدلة من النظام الداخلي وذلك 

 .مباشرة بعد انتهاء حصة األسئلة الشفهية

 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا،       
 ،ونستهلها بقطاع الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي

وهاته األسئلة توصلت الرائسة بشأهنا بطلب يرمي إىل تقدمي 
ينها وهي لإلرتباط ب األسئلة اآلتية دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا

 .ئيستفضل السيد الر  ،رئيس نقطة نظاماملتعلقة ب.. السيد ال

 النائب السيد حممد أشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة
 :)نقطة نظام(

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

السيد الرئيس، وحنن نفتتح هذه الدورة يف حلة جديدة       
ي كيمثلو القطاعات نالحظ بكل أسف غياب جل الوزراء الل

املهمة يف احلكومة. حبيث أنه اليوم بغينا نسولو احلكومة على 
املشاكل اليومية اللي كيعيش املواطن، وابلتايل كنالحظو أبنه 
الوزراء اللي كتمثل هاذ القطاعات سواء كانت اجتماعية أو 
اقتصادية كنالحظو أبهنا غائبة متاما، وهاذ الشي كنسجلوه فهاذ 

 .ايل هاذ الدورة بكل أسف السيد الرئيس شكراالبداية د

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الرئيس تفضلوا      

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :)نقطة نظام( للوحدة والتعادلية

نفس املالحظة السيد الرئيس، أثرانها أكثر من مرة وهو       
 ملربر ابلنسبة جملموعة من القطاعات،التغيب املستمر الغري ا

جملموعة من الوزراء، بال ما نذكرو األمساء دايهلم وحنن ندشن هذه 
السنة يعين بغياابت أكثر من الثلثني من هذا القطب هذا. إذن 
فأعتقد هذا ال يساعد ولن يؤدي أبدا إىل حسن يعين إعمال 

 .الدور الرقايب للربملان شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

نشرع اآلن كما قلت يف بسط األسئلة الشفهية  ،شكرا      
املتعلقة بقطاع الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي، 
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وقد ورد على الرائسة طلب ضم بعض األسئلة اإلثىن عشر املربجمة 
هلذا القطاع وهي اليت حتمل جبدول األعمال األرقام التالية: ضم 

إىل  24وضم السؤال  4411رقم  إىل السؤال 33السؤال رقم 
 5331جبدول األعمال وكذلك ضم السؤال من  9544السؤال 

إىل  441. علما أبنه سبق ضم السؤالني 5149إىل السؤال 
 .5142احلامل لرقم  5411السؤال دايل 

ونستهل ابلسؤال األول، وهو للسيدات والسادة النواب       
يتفضل أحد والتعادلية فل احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة

 .واضعي السؤال مشكورا

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري املتخذة لتمكني املقاولني       
 .الشباب من التعامل اإلجيايب فيما خيص الصفقات العمومية

 :السيد رئيس اجللسة

يدات والسادة السؤال املضموم هلذا السؤال هو من الس      
النواب بفريق التجمع الدستوري حول سياسة دعم املقاوالت 

 .الصغرى واملتوسطة، تفضلوا أحد السادة النواب

 :محاد آيت هباالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن اإلسرتاتيجية احلكومية       
 .الداناملتوسطة ببفيما خيص مواكبة ودعم املقاوالت الصغرى و 

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد الوزير للجواب، لكم الكلمة      

السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
 :واالقتصاد الرقمي

شكرا السادة النواب، هذا سؤال مهم جدا وكيشري للمرسوم       
ومية، ولو اللي كيخص الصفقات العم 5194مارس  51دايل 

هاذ الصفقات العمومية ما اتبعاش للوزارة دايل الصناعة اتبعة 
للوزارة دايل املالية، فإيال امسحتوا نعطيكم بعض املعطيات. الناس 
اللي كيفتحو هاذ اجملال دااب دايل الصفقات العمومية ميكن هلم 

يعطيو  la préférence nationale يوضعوا ما يسمى
أغلى من الشركات  % 92ة ولو كانت باألسبقية لشركات مغربي

كتكون ميكن هلا تكون شركات مغربية صغرى،  % 51األجنبية، 
فهاذ اجملال كلو كيعطي يعين فرصة هلاذ الشباب ابش ميكن ليهم 
يدخلو يف السوق املغريب، وكاين صندوق دايل ضمان الصفقات 

 241وصل ل 5191اللي اآلن يف  la CDG اللي اتبع ل
الدرهم، فهاذو يعين عناصر مهمة جدا، الصفقات مليون دايل 

دايل املغرب كيمكن هلم يدخلو فيهم هاذ الشركات الصغرى يف 
 .دايل هاذ الصفقات % 51أفق يعين يوصلو حىت ل

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب للفريق اإلستقاليل، تفضلي السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

سيد الوزير الكالم دايلكم منني كنعكسوه للواقع راه لكن ال      
ال ميث للواقع بصلة، جل املقاوالت الناشئة أعلنت إفالسها. 
السيد الوزير احملرتم، حنن نسائل احلكومة اليوم شنو هي التدابري 
واإلجراءات القانونية اللي كتشوفها وغادي تعملها احلكومة من 

  من اإلستفادة من احلصة اللي أجل متكني هاذ املقاوالت الناشئة
 % 51، هاديك 5194مارس  51كيخوهلا هلا املرسوم دايل 

 السيد الوزير راه املقاولة الناشئة ما كتوصلش أصال يف
l'ouverture des plis يف le dossier 

administratif.   فلهذا السيد الوزير، نطالبكم بوضع صيغة
الوزير،  ئة، واحنا اليوم السيدقانونية تتالءم مع هاذ املقاوالت الناش
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يف اليوم األول بعد اخلطاب التارخيي دايل جاللة امللك اللي اعطى 
أولوية للشباب، فلهذا جيب تنزيل مضامني هاذ اخلطاب بتفعيل 

 .هاذ املقرتح وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة ألحد السادة النواب من فريق التجمع الدستوري      

 :محاد آيت هباالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

ودات إننا يف فريق التجمع الدستوري ننوه ابجمله السيد الوزير،      
احلكومية املبذولة فيما خيص دعم وتشجيع ومواكبة املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، واليت تعترب بدون شك النواة األساسية 

د الوزير يف سيلإلقتصاد الوطين وأكرب مشغل يف املغرب. إال أنه ال
كافيش، مازالت املقاولة الصغرية ا  احلقيقة مازال هاذ الشي م

واملتوسطة دايلنا اللي اجلميع متفق أبنه هي املشغل األساسي 
للشباب دايلنا ابقي تتعاين من واحد العدد دايل اإلشكاليات. 
السيد الوزير، واش عرفتو أبنه املقاول الشباب مّلي تيصاوبو امللف 

 les تنقصيوهم، تنقول هلم خاصكم départ قاولة مندايل امل
références  خاص التصنيف هذا فيه مشكل كبري، إذن إيال

بغينا نشجعو املقاولة ضروري ابش انخذو بيديهم، ها احنا 
 .تنعاونوهم ولكن يف نفس الوقت تيلقاو معيقات

 % 51فيما خيص كذلك إشكالية فيما خيص حتديد هاذ       
عليها السيد الوزير، حتديد املقاوالت الصغرى من اللي هضرتو 

املتوسطة، هادي راه فيها إشكال كبري دااب اإلدارة اللي تتبغي 
تعطي الصفقة تيقولك أان كيفاش ميكن ليا منيز ما بني هاذ املقاولة 
 الصغرية وبني املقاولة الكبرية، مث نبحثو يف األسباب دايل اإلفالس

اوالت الكربى فلسو فما ابلك املقاولة دايل املقاوالت، راه املق
 .الصغرية وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد النائب عن  ،شكرا      
 .فريق العدالة والتنمية

 يونس بنسليمان: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

ى وراش الكرب أوال نشكر احلكومة على تواجدها الدائم ابأل      
على مستوى مجيع املدن، وهاذ احلضور كنكرسوه كذلك من 

 خالل التشريع. 

فيما يتعلق ابلتعقيب، تتعرفو أن املقاوالت الناشئة هي 
عصب اإلقتصاد وهي اللي غتمكن من تسريع وترية التشغيل، 
لألسف اإلشكالية الكربى تتمثل يف التمويل، الطريقة اآلن اللي 

لتمويل هي صناديق الضمان ابلقروض ولكن معتمدة من حيث ا
األبناك لألسف راه ما تتسايرش هاذ التوجه دايل احلكومة وابلتايل 
راه اإلشكال احلقيقي هو التمويل دايل املقاوالت وخاصنا نبحثو 

 .على حلول ممكنة وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد الوزير للرد على       
 .عقيب على التعقيباتالت

السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
 :واالقتصاد الرقمي

هاذ التعقيبات ألن الزم نعطيو بعض التوضيحات، ألن إيال       
شفنا هاذ املرسوم كيحيد هادوك الشهادات دايل التجربة، هاذ 

تيخصهاش  ما الشي واضح يف املرسوم ألنه الشركات يعين اجلديدة
هاذ  l'éxperience دايل les certificats تعطي هاذ

شهادات التجربة ما كتطلبش هلم، ممكن هاذ الشركات أهنم 
 le يتجمعو ابش يعطيو وتكون عندهم واحد القوة، وواحد
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groupement ابش يقدمو هاذ العرض دايهلم وأيضا ممكن 
يال كانوا إ هلذاك اللي كيعرض هاذ الصفقات العمومية أنه خيصص

أجنبيني اللي غادي يكون عندهم هاذ الصفقات يلّزم عليهم ابش 
خيدمو مع شركات يعين وطنية مغربية. هاذ الشي كلو كاين، 
وحقيقة كنسمع أنه الشركات الصغرية واملتوسطة كيعانيو مّلي  
كيوصلو هلاذ الصفقات، خصنا ندرسو أشناهو املشكل اللي 

م، املرسوم واضح. وهلذا الوكالة عندهم، ألن ايال شفنا املرسو 
 "ANPME" الوطنية دايل النهوض ابملقاوالت الصغرى

طلبت منهم أهنم يدرسو هاذ املشاكل وعرضنا أيضا على وزارة 
املالية ابش ندخلو هذاك املقاول الذايت اللي حلد اآلن ما  
كيوصلش، يعين ما كتكونش عندو فرصة ابش ميكن لو يتوصل 

ئيلة. أيضا عندان واحد الشراكة مع البنك هباذ الصفقات ولو ض
الدويل ابش خندمو فواحد التحسيس هلاذ الشركات الصغرى ألن 
ايال كنا احنا ما عندانش هاذ املعطيات دايل املرسوم ابلضبط ابش  
كذا فني وصلنا، الزم هاذ الشركات الصغرى كيكون عندهم واحد 

م هل النقص يف اإلعالم، خصنا نوصلو بواحد يعين نوصلو
ابلتفاصيل اشنامها اإلمكانيات اللي عندهم، وايال عندكم 
اقرتاحات أان موجود كوزير اإلستثمار أنين ندجمهم فهاذ املشاريع 

 .املستقبلية إن شاء هللا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السؤال املوايل هو حول خلق مناطق صناعية أخرى مبدن       
لنواب احملرتمني من فريق وأقاليم اململكة للسيدات والسادة ا

التجمع الدستوري، يليه سؤال حول نفس املوضوع، حول وضعية 
املناطق الصناعية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد السادة النواب من 

 .فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :لسيد العباس الومغاريالنائب ا

من بني القطاعات احليوية املعول عليها لتحريك وترية وعجلة       
اإلقتصاد الوطين، قطاع الصناعة، ومن متة ابت ال بد من سياسة 
تروم خلق مناطق صناعية إضافية خاصة ابملقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، ملا هلا من آاثر على سوق الشغل وتوفري اليد العاملة. 
فما هي السيد الوزير احملرتم، إسرتاتيجية احلكومة خللق مناطق 

 صناعية أخرى ابلعديد من مدن وأقاليم اململكة؟

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة ألحد السادة النواب من الفريق اإلستقاليل للوحدة       
 .والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد احلافظ

ا هي التدابري املتخذة من أجل املناطق الصناعية املوجودة م      
 وإحداث مناطق صناعية جديدة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير اجلواب، تفضلوا      

السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
 :واالقتصاد الرقمي

درسناه  5151-5193املخطط دايل تسريع الصناعة       
بدقة اشنامها املشاكل اللي كيعانيو منها يعين املستثمرين فهاذ 

لقينا أنه مناطق صناعية وقعو فيها مشاكل هاذ السنوات  القطاع؟
اللي دازت، وهلذا الناس ما بقاوش ابغيني يستثمرو يف األراضي 
مّلي تيكونو كيبغيو يديرو الصناعة. فاألهداف اللي احنا توجهنا 

 la هو احلد من املضارابت ألن املشكل هاذهلا 
speculation  اللي كاينة فهاذ القطاع مهمة جدا وكتخلي أن

األمثنة يطلعو بزاف، والتخفيض من اإلستثمار يف األراضي ألن 
 الناس ما بقاوش كيبغيو يستثمرو يف األراضي كيبغيو يستثمرو يف

ك الشباك  ألن دااملصانع دايهلم وتوفري الشباك املوحد أو الوحيد، 
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كانوا كيمشيو الناس لعدة نقط ابش يكون عندهم الرخص، ايال  
 TFZ كان هاد الشباك الوحيد وكأن اآلن يف منطقة وحدة وهي

 .يف طنجة وأعطت نتائج إجيابية

أخريا الناس بغاو يعين يكريو هاذ األراضي ما ابقيش يشريوها،       
ي دايهلم اشي يف األراضألن املهم عندهم هو يستثمرو يف املصانع م

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة يف إطار التعقيب ألحد السادة النواب من فريق       
 .التجمع الدستوري

 :النائب السيد العباس الومغاري

 السيد الوزير احملرتم،

 جللب اهبال خيتلف اثنان على اجملهودات اليت تقومون       
ق صناعية كذلك كبرية. لكن ال استثمارات كبرية وإحداث مناط

زالت املناطق الصناعية اخلاصة ابملقاوالت الصغرى واملتوسطة مل 
حتظى ابإلهتمام الالئق. نعطيكم السيد الوزيرعلى سبيل املثال، 
إيال خذييت اجلهة نتاع فاس مكناس، هي الوحيدة اليت سجلت 

للي ا تراجع يف نسبة املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام. فاملخطط
ة تكلمتو عليه السيد الوزير احملرتم، املخطط الوطين لتسريع التنمي

، والذي يعترب امتدادا لربانمج اإلقالع 5151-5192الصناعية 
. هاذ 5112الصناعي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 

املخطط وضع لتقوية مناعة اإلقتصاد الوطين وتعزيز مكانته بني 
ديد من الشباب اليوم، كان يرجو أن الدول الصاعدة. فاجليل اجل

تكون الصناعة هي البوابة حنو احلداثة وحتقيق التميز والتوفق، 
وضمان التنمية املستدامة واإلستقرار. هلذا السيد الوزير، ما 
غيسعفنيش الوقت ابش ندخل معاك يف التفاصيل حنن نطلب 

 ...منكم

 :السيد رئيس اجللسة

رتم. الكلمة للفريق اإلستقاليل شكرا السيد النائب احمل      
 .للتعقيب، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلافظ

السيد الوزير، كل ما قلتم السيد الوزير مجيل، نريد أن يرتجم       
على أرض الواقع السيد الوزير. ولكن السيد الوزير، ال ميكن 

طق ااحلديث عن سياسة التسريع الصناعي دون تسريع وترية املن
الصناعية، حىت تواكب متطلبات اإلستثمار يف خمتلف جهات 

ة اململكة، مبا يضمن التوزيع العادل لإلستثمار وحتقيق العدالة اجملالي
تكرا حم -الدار البيضاء  -القنيطرة  -حىت ال يظل حمور طنجة 

جلميع أنواع االستثمارات يف غياب سياسة إرادية حقيقية إىل جعل 
دعامة أساسية، السيد الوزير، جللب اإلستثمار  املناطق الصناعية

والتوزيع العادل الكفيل ابلقضاء على سياسة املغرب النافع واملغرب 
الغري النافع وإعطاء التنمية البشرية املستدامة مدلوهلا احلقيقي، 
بعيدا عن السياسة الليربالية املتوحشة، السيد الوزير، اليت تشجع 

تهميش وتوسيع هوة الفوارق على اهلشاشة واإلقصاء وال
اإلجتماعية، وما يرتتب عن ذلك من خماطر على السلم 
اإلجتماعي السيد الوزير. يف الوقت الذي اآلن، جند فيه مناطق 
تتوفر على مؤهالت طبيعية وبشرية مؤهلة لكي تصبح قطبا 
اقتصاداي حقيقيا. ولكنها مل تنصف من طرف السياسة احلكومية 

شأن ابملناطق الداخلية كإقليم سيدي قاسم املتبعة، كما هو ال
وإقليم سيدي سليمان ووزان واتوانت واتزة وشفشاون وغريها من 

 .املناطق اليت ال زالت معزولة عنها سياسة اإلستثمار

السيد الوزير، األمر هذا يؤدي حتما إىل إقصاء أبناء هذه       
ألساس خلق اب املناطق من التنمية االقتصادية واإلجتماعية مبا فيها

فرص الشغل للشباب وحتسني مستوى معيشة الساكنة، وحماربة 
الفقر بكل أشكاله، يف الوقت الذي يتطلع فيه املغاربة إىل بناء 
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جمتمع تعاديل تسوده املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة اإلجتماعية. 
 .وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

ت إضافية؟ السؤال األول كان شكرا. هل هناك من تعقيبا      
 .للفريق اإلستقاليل. اآلن من املعارضة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا أبركي

نسائلكم السيد الوزير، على إحداث منطقة صناعية إبقليم       
طانطان. إيل قلتو العقار يف بعض املناطق كاين تشجيع دايل 

 .وشكرا ،قة الصناعيةاإلستثمارات واللي خصنا هو املنط

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوا السيد النائب من الفريق اإلستقاليل      

 :النائب السيد حممد البكاوي

، البد بغيت نثري االنتباه للحالة دايل بعض املناطق الصناعية      
وأخص ابلذكراملتواجدة مبدينة فاس، واللي املنطقة الصناعية دايل 

ا طبعا أتهيل يكون جذري. وأيضا املشكل بنسودة اللي كيخصه
اللي كتعاين منو املنطقة الصناعية سيدي ابراهيم واملناطق اجملاورة 
دايهلم. مشكل دايل املصنع "كوطيف" املغلق واللي اليوم كيشكل 

 .نقطة سوداء على الساكنة وعلى املصانع اجملاورة

 :السيد رئيس اجللسة

 .رتم تفضلواالكلمة لكم السيد النائب احمل      

 :النائب السيد حممد حلموش

التساؤل داييل هو أن املشكل ليس يف خلق مناطق صناعية،       
بل هناك جمموعة من اجملاالت الصناعية اليت أحدثت منذ سنوات، 

 كنتكلمو على اخلميسات اللي ما فيها حىت وعلى سبيل املثال

للي ختلق ة امنطقة صناعية كاين عندان جمال صناعي يف عني جوهر 
 ...سنة وما زال هو حرب على ورقة ال زال 92هادي 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، رد السيد الوزيرعلى التعقيبات تفضلوا      

السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
 :واالقتصاد الرقمي

 شكرا السيد الرئيس،

ط املهمة جدا، فإيال امسحتو كاين بزاف شكرا على هاذ النق      
 ...دايل األسئلة، هاذ إعادة التأهيل

 :السيد رئيس اجللسة

معذرة السيد الوزير، تودون استكمال  ..la régie ماشي أان      
 الوقت أو حتتفظون به لرد تعقيب آخر؟ شكرا تفضلوا السيد الوزير

معاان هللا يرضي اتبعوا  la régieواصلوا، تفضلوا السيد الوزير، 
 .عليكم

السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
 :واالقتصاد الرقمي

إيال امسحتو هاذ املناطق اللي كان فيها إعادة التأهيل، عندان       
هكتار، اجلديدة  42هكتار، قلعة السراغنة  923بنسودة بفاس 

هكتار، التقدم  45هكتار، موالي رشيد الدار البيضاء  992
هكتار، أيت ملول  543هكتار، أكادير  2هكتار، إمزورن  95

هكتار. املهم اللي كاين واحد منا قال أنه املشكل ماشي  422
هو املناطق الصناعية، املشكل هو املستثمرين إيال ما عندكش 
املستثمرين ودريت مناطق صناعية وعندان جتربة يف املغرب نعطيكم 

اللي بقاو خاويني، انخذو غري القنيطرة،  عدة مناطق صناعية
القنيطرة قبل ما جتي ليها "بوجو" كانت خاوية، عندان عدة مناطق 
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فهاذ النموذج اللي ما عطاوش يعين املستوى اللي كنا كنتسناو 
عالش؟ ألن الدراسة قبل مكانتش ألن قلنا غادي نديرو فهاذ 

تثمرين أو  مساملنطقة نديرو منطقة صناعية ما عرفناش واش كاينني
ال، ما عرفناش واش كاين ميناء قريب أو ال، يعين كاين مشاكل 
اللي خاصها تدرس قبل، عندي طلبات عديدة ولكن اآلن دران 

 le plan d'accélération دراسة دقيقة فهاذ
industrielle  شفنا ابلضبط شركة بشركة فهاذ القطاعات

اذ اخلمس لة يف هأشنامها يعين آش كيحتاجو فهاذ السنوات املقب
سنوات املقبلة. اآلن عندك مناطق طبعا غادي تلقى يف منطقة  
كاين واحد النقص دايل بعض اهلكتارات، ولكن هاذ الشي اللي  
كاين فهاذ املشروع دايل التسريع الصناعي كلو عندو اجلواب 
دايلو مبناطق صناعية موجودة اآلن أو ال احنا كنوجدو فيها. لكن  

دة يعين ساكنة اللي تتقول لك خاصنا واحد كاين طلبات من ع
املنطقة صناعية، قلنا عالش كيمشيو هاذ يعين "رونو" أو "بوجو" 
مشاو لطنجة؟ كنسمع هاذ الشي على طنجة كيتكرر أو ال قنيطرة 
أو كذا، اللي كانت وهي البنية التحتية كان خاصها توجد هي 

ر ما ستثماألوىل، إيال ما عندكش البنية التحتية موجودة امل
ميكنلوش جيي هاذ الشي دايل الشركة األخرية دايل "سيمانس" 
اللي فتحناها يف األسبوع املاضي كان خاصهم يكونوا قراب 

دايل  14فيهم  les pales éolenne للميناء ألن كيصاوبو
الطول، مستحيل أنه يكون غادي يف وسط البالد ابلفرياجات 

فهاذ  للي دارها املغربابش يوصل، هاذ يعين البنية التحتية ا
سنة، أعطتنا دااب يعين حلول تنعطيو واحد  41السنوات كلها هاذ 

العرض هلاذ املستثمرين كيمكن ليهم يقبلو، قبل ما كانوش كيقبلو 
قنيطرة، اليوم كيقبلو قنيطرة، واحنا غاديني يعين كل منطقة  
كنحاولو جنيبو ليها مستثمر مهم وداير هباذ املستثمر كتكون 

ومة فيها شركات كربى وفيها شركات صغرى وكذا، يعين منظ
مستحيل أنك تقرر غادي دير منطقة صناعية ولغد ليه غادي 

جييو الناس يستثمروا عندك هذا مستحيل، تيخص تكون دراسة 
ابش تعرف ابلضبط أشنامها احلاجيات الناس اللي بغاو، واش 

ان يف ر بغاو منطقة صناعية تكون دايل اإللكرتونيك كيف كنا د
وجدة وخليناها خاوية فارغة أكثر من سبع سنوات، هاذ املشاكل 
اللي دران راه ما عندانش يعين امليزانية يف املغرب اليوم ابش نديرو 
مناطق صناعية اللي غتبقى فارغة، إيال كاين شي مناطق صناعية 

لكن غنديروا دراسات مجيع، إيال  اللي ميكنا نديرو احنا موجودين
احات احنا مستعدين، ولكن أان اللي ما قابلش وهو عندكم اقرت 

 .ندير مناطق صناعية عشتهم، القنيطرة عشتها وعشت وجدة

 :السيد رئيس اجللسة

شكر، السؤال املوايل يتعلق بضعف التغطية اهلاتفية لبعض    
مناطق البالد للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة 

 .مة، تفضلوا السيد النائب احملرت النيابية للتقدم واالشرتاكي

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، تعاين جمموعة من املناطق ابململكة من ضعف يف    
التغطية للهاتف النقال واإلنرتنيت وأخص ابلذكر إقليم بوملان 
وإقليم اتوانت، نسائلكم السيد الوزير، ما هي التدابري املزمع 

 اذها من احلكومة إلصالح هاذ العجز وجتويد اخلدمات؟اخت

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا   

السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
 :واالقتصاد الرقمي

 شكرا السيد الرئيس،
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اعطى  11.53شكرا السيد النائب، املهم هو يعين القانون    
تحرير دايل هاذ القطاع متاما يعين القطاع رجع فيه واحد ال

التنافسية جديدة واحنا شفنا أنه األمثنة نزلوا هاذ السنوات األخرية 
بواحد الوترية مهمة وتنشأ واحد امليكانيزم جديد دايل اللي  

 la اللي اتبعاه الوكالة دايل service universsel كيتسمى
RNT   ه كل مكاملة كيكون فيوهذا تيكون فيه واحد القدر من

دايل املراحل،  5ابش ميكن لنا هاد التغطية ترجع عامة، كانوا 
منطقة قروية اللي وصل  9211، 5112-5112املرحلة األوىل

منطقة  1514، 5191ل  5114هلا التلفون، الشبكة من 
و  la 2G كانوا ب  % 11و GSM قروية اللي وصالهتا

ترية مشى هبا املغرب و يعين هاذ الوترية اللي  la 3G ب % 41
من  % 11مهمة جد، املناطق اليوم احنا كنقولوا أننا عندان 

املخطط إيال عندكم مناطق اللي ما شفناهومش ما كنظنش 
التلفون، دااب  5Gعطيوهم لنا، ولكن هاذ الشي تنهضروا على 

 LA اللي كاينني اآلن دزان %41ابألنرتنيت 
FIBROUPTIQUE يعين كاين هاذ LA RNT 

اد الوكالة كتتبع املتعاهدين اللي كاينني يف املغرب ابش ميكن ه
 .يعطيوا بدقة أشنا هو أشنا هي اجلودة اللي كاينة يف كل منطقة

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب   

 :النائب السيد رشيد محوين

ا اللي ما نالسيد الوزير، املناطق انت ذكرت األقاليم اللي كتهم   
زال فيها خصاص كبري من حيث التغطية، ألننا السيد الوزير حنذر 
من تعميق اهلوة ما بني اجملال احلضري واجملال القروي، كما وقع 
يف التعليم واللي كنعيشوا اليوم النتائج دايله، السيد الوزير رغم 
املناطق اللي فيها تغطية كاين ضعف يف جودة اخلدمات ألن 

،  ي كيتعاقد معه املواطن ما كيلقاش الصبيب احلقيقيالصبيب الل

كاين إشهارات وال شركات كتبجح بعدد املشرتكني، ولكن هاد 
الشي ما كيواكبوش واحد العمل لتجويد اخلدمات، كاين كذلك 
إشكال دايل الضعف دايل التغطية يف املدن ويف الرابط كيعانيوا 

ئات اللي  هبا والتعباملشرتكني ألن حىت اإلشهارات اللي كتقوموا 
كيعبؤوا املواطنني ماشي هو احلقيقة اللي كيتم استغالهلا، كاين 
إشكال السيد الوزير خاص فتح حتقيق يف هاذ املسائل ألن 
العالقة ابلنظري اللي كيتم اإلشهار دايهلا ابلواقع، وكنطالبوكم 
السيد الوزير كذلك ألن هاذ املسألة دايل اهلاتف هي فيها فوائد 

أمنية ابلنسبة املناطق النائية، ألن راه كتلعب دور مهم، حىت 
وخصوصا اليوم التالميذ اللي موجودين يف العامل القروي ما  
 كيتلقاوش املعرفة وما كيتلقاوش يعين واحد املتابعة الرقمية حباهلم

حبال اللي يف احلواضر، وهلذا السيد الوزير، خاص العناية هلاذ 
 .، وشكرااملناطق النائية والقروية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية؟ تفضلوا السيد 
 .النائب

 السعيد الصادق: النائب السيد

أان نبه  السيد النائب احملرتم، السيد الوزير، ابإلضافة ملا ذكر      
اجملموعة دايل املناطق النائية يف إقليم "ورزازات" وإقليم "تنغري" 

زالت تعاين من ضعف الصبيب إىل انعدامه، والسكان  اللي ال
قدموا بشكاايت اجلهات املعنية منذ مدة ومل يتوصلوا جبواب، 
منوذج على ذلك مجاعة "إغيل نومكون" إبقليم "تنغري"، مث دواوير 
عديدة جبماعة "إيزانكن" إبقليم ورزازات "بتزانخت الكربى"، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

تعقيب إضايف آخر؟، الكلمة لكم السيد الوزير للرد هل من       
 .يف حدود مدة التعقيب، تفضلوا
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السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
 :واالقتصاد الرقمي

هاذ الوكالة متبعة  "ANRT" شكرا، اللي كنواعدكم وهو      
ل اجلودة اياآلن بدقة، غادي نطلبو منهم أهنم يشوفو هاذ القضية د

بدقة أكثر، وايال كان عندكم شي مشاكل حبال هاذ الشي دايل 
"تنغري" اللي ما عنديش إيال ميكن ليكم تعطيوهم لنا نتبعوهم حىت 
مها وحدة بوحدة، هاذ املناطق مستحيلة أنه يكون فيهم شي 

يعين املستمر مع  le côntrole مشكل، احنا دايرين هاذ
  .ائل حبال هادو.. شكرااملتعهدين إيال عندكم شي مس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل هو عن حصيلة تنزيل       
االسرتاتيجية الوطنية للنهوض ابملقاولة الصغرية جدا للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة 

 .النائبة احملرتمة

 :دة بنعربيةالنائبة السيدة جم

 السيد الرئيس،

 شكرا السيد الوزير احملرتم،

بعد مرور أربع سنوات على إطالق االسرتاتيجية الوطنية      
للنهوض ابملقاولة الصغرية جدا واليت هتدف إىل خلق مناخ مالئم 
هلا وكذا تشجيع الوحدات الغري املهيكلة لالندماج يف القطاع 

اتيجية عن حصيلة تنزيل هذه االسرت املنظم. نسائلكم السيد الوزير، 
 .ومقارنة أهدافها مع األهداف اليت سطرت هلا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا      

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

 . الرمحن الرحيمبسم هللا

 شكرا السيد الرئيس،

كنشكر السيد النائب احملرتم على هاذ السؤال والفريق دايلو       
أيضا، املشكل دايل املقاوالت الصغرى والصغرى جدا أهنا  
كتشكل واحد الشق مهم دايل النسيج االقتصادي املغريب وهي 

ذن هذا إاللي كتدخل العامل دايل االبتكار يف النسيج املغريب، 
قطاع مهم جدا. احلكومة وضعات واحد الربانمج دايل اإلجراءات 
اللي عندها جوج أهداف: اهلدف األول هو التحسني دايل 
اإلنتاجية دايل هاذ املقاوالت، واهلدف الثاين هو تعزيز قدراهتا 
التنافسية ابش حىت هي تقدر تصدر وتدخل يف املنظومات 

ع يف إطار املخطط دايل التسريالصناعية اللي وجداهتا احلكومة 
 .الصناعي

 اهليئة اللي كتقوم هباذ العمل هي وكالة مقاوالت املغرب      
ANPME   والعمل دايهلا كيتماشى مع االسرتاتيجية الصناعية

دايل  %44دايل احلكومة، الدليل على هاذ الشي هو أن 
املقاوالت اللي كتعطي هاذ الوكالة الدعم هي مقاوالت اللي  

نتمي هلاذ املنظومات الصناعية إذن هي كتخدم مع هاذ كت
هذا معطى مهم  doncاملقاوالت الكربى وكتخدم مع اخلارج، 

جدا ابش نعرفو آش كنديرو فهاذ الربانمج. هاذ الوكالة دايل 
 5151-5192املغرب املقاوالت عندها واحد خارطة طريق 

دايل األصناف دايل املنظومات: كاينة  4وكرتتكز على 
املنظومات الصناعية، املنظومات املقاوالتية واملنظومات الرقمية. 
وابختصار نقول لكم أن املبلغ اإلمجايل السنوي اللي كيكون فهاذ 

 .مليون درهم سنواي، وشكرا 211الربانمج هو أكثر من 
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب فريق العدالة والتنمية، تفضلوا       
 .دة النائبة احملرتمةالسي

 :النائبة السيدة إميان اليعقويب

كنشكرو السيد الوزير، احلديث اآلن هو عن تقييم مرحلي       
هو، و  املتعلقة ابملقاوالت الصغرية جدا 5194لالسرتاتيجية دايل 

حنن حمتاجون إليه كممثل األمة لكي نصل إىل جمموعة من 
لة، ها، ونذكر بعض األمثاخلالصات حول اإلجنازات اليت مت إجناز 

مثال يف جمال تنزيل املشروع جمموعة من البنود اإلسرتاتيجية على 
املستوى اجلهوي، فني وصلت؟ ألن عدد من اجلهات تعاقدت 
مع احلكومة، وما عرفناش فني وصالت هاذ العقود، ولكن عدد 
من اجلهات مل يتم التعاقد معها حلد اآلن، وهذا بند مهم من البنود 

 رتاتيجية؛اإلس

هناك عدد منها املقاوالت الصغرية جدا تعاين من  -اثنيا    
اإلفالس وتعاين من عدد من الصعوابت، شنو اإلجراءات 
 اإلستعجالية اليت ترتئي احلكومة القيام هبا إليقاف نزيف خبصوص

هاد املقاوالت الصغرية جدا؟ خصوصا أن هي أكثر املقاوالت 
ابإلقتصاد الوطين، إذا كانت  تعاين من اإلشكاالت املتعلقة

صعوابت على املستوى االقتصادي على املستوى السياسي كتأثر 
 هبا املقاولة الصغرية جدا أكثر من املقاوالت األخرى؛

النقطة الثالثة هي اإلشكال الذي تعاين منه أيضا هذه املقاوالت   
 فيما يتعلق بتسلم املستحقات دايهلا يف وقت، خصوصا أهنا حتتاج

ىل إجراءات استثنائية ليست هي اإلجراءات اليت تقدم إ
للمقاوالت الكربى أو املقاوالت املتوسطة لتسلم املستحقات 

 دايهلا؛

أخريا نتكلم عن إىل أي مدى سامهت هذه اإلسرتاتيجية يف     
 .إدماج القطاع املهيكل؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .رتملنائب احملالتعقيبات اإلضافية، تفضلوا السيد اشكرا، 

 :خالد املنصوري النائب السيد

 السيد الوزير احملرتم،

لقد استبشران خريا عند وضعكم للمخطط اإلسرتاتيجي لتنمية    
غرف التجارة والصناعة واخلدمات ابملغرب يف واليتكم السابقة، 
حيث أن جمموعة من الغرف اخنرطت يف هذا املشروع الذي 

يف  5151و 5191ة املمتدة ما بني وضعتم تدابري تنفيذه للفرت 
إطار برانمج تعاقدي، والذي يدخل يف إطار اإلتفاقية اإلطار اليت 

ابلدار البيضاء حتت  5193أبريل  5مت التوقيع عليه بتاريخ 
الرائسة الفعلية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا 

دي وحتديد قوأيده، وإىل حدود الساعة مل يتم تفعيل الربانمج التعا
التزامات الدولة وآليات التمويل وذلك هبدف أتهيل الغرف 
لتحسني خدماهتا ولتليب انتظارات التجار والصناع واخلدماتيني، 
لذا نرجوكم إخباران السيد الوزير عن اإلجراءات اليت سوف 

 .تتخذوهنا إلخراج الربانمج املذكور إىل حيز التنفيذ، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيد الوزير للردهل 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

الغرف أان اللي متبعهم شخصيا، يعين داك الشي اللي دران مع    
سنة اللي دازت،  51الغرف حلد اآلن حمال واش تدار يف هاد 

غرفة واعطيناها يعين جمال ابش توصل  95مجعنا الغرف على 
لواحد املستوى دويل، ألن الغرف يف أورواب هي اللي كتسري املواينء 
واملطارات وداك الشي، الغرف عندان مازال ما وصلناش هلاد 
املستوى، هاد التعطيل يل كاين من الغرف ماشي من الوزارة امسح 
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ف يوميا، أان ع الغر يل، أان اللي تنرتأس هاد يعين اجمللس اللي متب
اللي متبعو، حلد اآلن مازال، ابقي ما وصلوش الغرف للمستوى 
اللي تيستحق املغرب، ايال بغينا نكونو واضحني ما زال ما 
وصلوش الغرف يف املغرب للمستوى اللي كيستحقو املغاربة، مّلي 
غادي يوصلوا حنا موجودين، هداك العقود اللي داروا أان اللي 

وجود، ابش نزيدو للقدام، ولكن ابش خندمو الغرف درهتم وأان م
ميكن هلا توصل لواحد املستوى مهم جدا، حنا بعاد من هاد 

 .املستوى، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال املوايل هو يتعلق مبخطط التسريع الصناعي 
، ومها سؤاالن اقرتح عليكم طرحهما دفعة 5193-5151

من لذن السيد الوزير، األول للسيدات واحدة ليناال جوااب موحدا 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي والثاين للسيدات 
والسادة النواب من فريق التجمع الدستوري، الكلمة للفريق 

 .احلركي، تفضلوا أحد السادة النواب

 :النائب السيد كمال لعفو

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

تأهيل وثيقا ب ء نسيج إقتصادي قوي يرتبط ارتباطاإن إرسا   
وتقوية القطاع الصناعي واملقاولة املغربية وحتفيز االستثمار، من 
هذا املنطلق نتساءل عن إجراءات تفعيل ودعم خمطط التسريع 

وال سيما الرفع من تنافسية اإلقتصاد  5155-5193الصناعي
ميثاق جديد الوطين ومواصلة حتسني مناخ األعمال، اعتماد 

لإلستثمار، حتفيز املقاولة الوطنية ومتكينها من شروط األفضلية، 
التوزيع اجملال اجلهوي الستثمارات ذات الطبيعة الصناعية؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة ألحد السادة النواب من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا

 :اكاشو النائب السيد حسن ع

 السيد الرئيس،

يد الوزير، كنسألوك أين وصلتم يف تنزيل خمطط التسريع الس   
الصناعي؟ وشنومها وفني وصلتوا حىت يف اإلعتمادات اللي تعطاوا؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 اجلواب السيد الوزير، تفضلوا

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 يس،شكرا السيد الرئ

 شكرا السادة النواب،

إيال امسحتوا نعطيكم بعض املعطيات فيما خيص هاذ املشروع    
دايل التسريع الصناعي، إيال تذكرتوا أننا درانه على هاذ 

اللي عطاوا  LES ECOS-SYSTEME املنظومات
نتائج إجيابية وغنعطيكم بعض التفاصيل إيال مشينا للقطاع دايل 

نظومات وكان عندان هدف أنه يكون دايل امل 3السيارات، دران 
منصب شغل جديدة، إيال خدينا بوجو، دران  211ألف و 21

 511ألف سيارة يف العام،  511معهم واحد العقد ابش يديروا 
مليار دايل الدرهم سنواي يشريوها دايل أجزاء  99ألف حمرك، 

 ةالسيارات من املغرب، تبعوا معااي هللا خيليكم ألن هاذ األرقام مهم
جدا، حلد اآلن ما زال ما عمران عطيناهم، وكنا اتفقنا معهم أهنم 

 TECHNICIENS مهندس و 9211غادي يشغلوا 
SUPERIEURS  يف القيمة املضافة  % 11ووصلوا ل
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 % 54اللي غادي تبقى يف املغرب، كنعرفوا أننا كنا تقريبا 
خدام  ونعطيكم النتائج يعين دايل دايهلم اليوم، املعمل دايهلم راه ه

قرب يسايل يف القنيطرة، ال دايل السيارات وال دايل احملركات،  
 5191مهندس يف  9211كنا متافقني معهم ابش يكونوا يف 

 مهندس اللي مشغلني، شركة 9511اليوم وصلوا ل 
ALTRAN  يعين هاد الشي ميكن لكم تشوفوه، كنا متافقني

 وصل ل مليار ابش يشريوا أجزاء السيارات اليوم 99معهم ب 
سنني من  3مليار اللي دوزوها ككموند ألن يف هاذ القطاع  2

 LES هادوا دوزوا هاذ DONCقبل كتشري أجزاء
COMMANDES  مليار والسيارة اللي  2اآلن وصلوا ل

 % 11من القنيطرة غادي يكون فيها  5191غادي خترج يف 
 دايل القيمة املضافة املغربية، فهذا مهم جدا، رونو حىت هم دران

 11صدران  5191معهم عقد جديد، اللي وصلنا اليوم وهو 
داملرات رقم  5مليار دايل الدرهم دايل السيارات، اللي هو تقريبا 

 OCP ما عمر شي قطاع ما سبق OCP املعامالت دايل
دايل القيمة املضافة  % 21مليار فيه  11هاد السنة وصلنا ل 

 2.4د املليار 1با مليار يف املغرب، جينا من تقري 41إذن بقات 
داملليار اللي كانت دايل القيمة املضافة يف املغرب اليوم وصلنا ل 

مليار هذا رقم دايل السيارات، دايل أيضا يف قطاع الطريان،  41
العقد اللي عندان مع بوينغ دايل مليار دايل الدوالر سنواي دايل 

 مع ALTRAN أجزاء الطائرات اللي تيشريوا من املغرب و
BOMBARDIER  اللي احنا خدامني معهم اليوم ابش

 .نصاوبوا معهم هاذ املنظومة دايهلم

يف قطاع النسيج، تغري متاما، عقلتوا هذه سنوات كان قطاع    
النسيج غادي وكينزل رقم املعامالت دايله، هذه السنتني األخرية 

 LA يعين تغري متاما ألن كان داك شي كيتسمى
MENTEXTILE ثوب والصداف ابش كيصاوبوا ال

واخليط وكذا ماعندانش املغرب بدينا كنصنعوهم وغادي نزيدوا 
 .فهاذ املنظومات ابش يكونوا نتائج مهمة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق احلركي، تفضلوا السيد النائب 
 .احملرتم

 :النائب السيد كمال لعفو

لى البد من التأكيد عشكرا السيد الوزير على اجلواب، غري أنه 
أن املقاوالت الصغرى واملتوسطةيف حاجة ماسة للدعم والتأطري 
خاصة يف املناطق القروية ألن هاذ املقاوالت السيد الوزير تتعاين 
العديد من املشاكل واإلكراهات خاصة على مستوى البنيات 
 التحتية، املواكبة من قبل مراكز االستثمار، اثنيا السيد الوزير البد

من التأكيد على أمهية التوزيع العادل للمناطق الصناعية على 
املستوى الوطين واجلهوي فمثال جهة فاس مكناس عامة وإقليم 
موالي يعقوب خاصة ال يتوفر على أي منطقة صناعية ابلشكل 
الذي ميتص البطالة اليت تعاين منها املنطقة، منطقة موالي يعقوب، 

كل ر ابإلقليم الذي يعاين من مشوحيفز املقاوالت على االستثما
 .البطالة

ويف األخري السيد الوزير، أنمل أن حتقق هذه االسرتاتيجية     
أهدفها خاصة على مستوى التشغيل وحتقيق العدالة االجتماعية 

 .وحماربة الفقر يف مجيع اجلماعات الرتابية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ار لتجمع الدستوري يف إطالكلمة ألحد السادة النواب من فريق ا
 .التعقيب، تفضلوا

 :اكاشو النائب السيد حسن ع

ما ميكنا إال هننيو احلكومة وهننيوك على الوترية ابش غادي هاذ 
التنزيل، وهذا كيدفعين ابش نقول أبن خاص يكون واحد خمطط 
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ألن غادي تكون كملتيو كل شي إن  5194آخر ابتداء من 
كاين واحد التوازن يف هاذ   شاء هللا، اللي بغيت نسألك وهو

املخطط فيما يتعلق ابملناطق الصناعية احلرة، ولكن بغينا يكون 
واحد التوازن ما شي غري ما بني اجلهات بغينا واحد التوازن داخل 
اجلهات، وهلذا على سبيل املثال جهة الدار البيضاء سطات إقليم 

طقة نبنسليمان ما عمرو ما استفد من طرف الدولة أبي تشجيع م
صناعية حرة اللي غادي جتلب االستثمار يف إقليم بنسليمان اللي 
هو قريب من الدار البيضاء واحملمدية ومن الرابط، وهلذا نطالب 
أن هاذ املنطقة الصناعية احلرة تكون يف بنسليمان. احلاجة الثانية 
السيد الوزيراملقاوالت الصغرى والصغرية يف املغرب يف حاجة إىل 

لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، ملاذا؟ ألن هذا هو خمطط خاص ل
اللي غادي يشجع الشباب املغريب ابش يدخل يف هذاك تكون 
عندو روح املبادرة يف عوض ما الشباب يقلب ابش خيدم مع 
الدولة غادي يقلب ابش يدير مقاولة دايل صغرية أو متوسطة 

 ... وغيعول على راسو كيف داميا

 :السيد رئيس اجللسة

، هل من تعقيبات إضافية؟ منر إىل السؤال املوايل وهو حول شكرا
أتهيل العنصر البشري يف اجملال الصناعي جبهة طنجة تطوان 
احلسيمة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد نور الدين اهلروشي

لبناء مدينة حممد  ..... تفاقيات مع جمموعةبعد توقيع املغرب ا
هكتار، فإننا  211السادس الصناعية طنجة تيك على مساحة 

نسائلكم عن اسرتاتيجية حكومتكم فيما يتعلق بتأهيل العنصر 
 .البشري يف اجملال الصناعي جبهة طنجة تطوان احلسيمة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .االكلمة السيد الوزير للجواب، تفضلو 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 cité شكراعلى السؤال، هاذ املنطقة مهمة جدا دايل   
mohammed 6 tanger-tec  فيها يعين غادي يكون

مشاريع مهمة داخل فيها تكوين وأتهيل دايل املوارد البشرية إيال 
يف التسريع  plan d'accélération industrielle شفنا

كانت واحد الوترية مهمة   5151/ 5193الصناعي اللي كان يف 
جدا، أان تنظن أنه يف املغرب غادي يكون قالل البلدان يف العامل 

 unاللي داروا هاذ الشي اللي دار يف املغرب دران 
recensement دقيق تقريبا شركة بشركة، عرفنا ابلضبط أشنا 
جو يف اخلمس سنني اللي غادي جتي، أوال هو آش غادي حيتا

الكفاءات، اثنيا شنو هي اجلهة اللي خاصهم يكون فيها، واثلثا 
كنوجدوا هاذ  l'OFPPT آش من سنة، وحنا خدامني مع

الشباب يعين ال يف طنجة وال يف غري طنجة يف املغرب ككل، 
 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب

 :الدين اهلروشي النائب السيد نور

السيد الوزير، نشكركم على اجملهودات اليت تبذلوهنا، ولكن السيد 
الوزير حنن على مستوى اجلهة نريد أن نرى األشياء ملموسة تقوم 

احلكومة أن تضمن مناصب الشغل ألبناء  هبا احلكومة ونريد من
اجلهة يف هذه املشاريع وال نريد أن يقع لشبابنا على مستوى اجلهة 

وقع هلم إابن إحداث شركات رونو أو امليناء املتوسطي حبيث  ما
الشركة كانت تبحث عن شباب متكون يف اجملال التقين ويف اجملال 
الصناعي للسيارات وكانت جتد صعوبة يف احلصول على شباب 
متكون يف هذا اجملال من اجلهة، هلذا السيد الوزير على احلكومة 

ين للتكوين يف اجملال التقأن تستبق األحداث وحتدث معاهد 
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الصناعي حىت تصبح التكوينات اليت تقدمها هذه املعاهد تالئم 
متطلبات وحاجيات املشروع الصيين الصناعي وغريها من املشاريع 
األخرى ابجلهة، وابلتايل فاحلكومة مطالبة ابلقيام مبجهودات كبرية 

ن يمن أجل إحداث هذه املعاهد وتطوير املعاهد املوجودة لتكو 
شباب اجلهة وأتهيلهم لإلندماج بسهولة يف سوق العمل خصوصا 

ألف منصب شغل  11وأن املشروع الصيين سيعمل على خلق 
يف اجلهة، ومن مت السيد الوزير نقول لكم على احلكومة أن متتلك 
رؤية واضحة يف جمال التكوين والتأهيل خبصوص شباب اجلهة 

 .وبصفة خاصة وشباهبا بصفة عامة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا هل من تعقيبات إضافية، الكلمة لكم السيد الوزير فيما 
تبقى من الوقت للرد على التعقيب، انتهى الوقت، السيد الوزير 

لي السيدة معذرة تفض ،للسؤال املوايل، آ تعقيب إضايفمعذرة، منر 
 .النائبة احملرتمة

 سعاد بولعيش احلجراوي: النائبة السيدة

ين يد الوزير، التأهيل البشري ببالدان حيتاج للتخطيط العقالالس   
من إقليم  ولتنوع العرض، املثالحيتاج للتنسيق بني املتداخلني 

رة السيد الوزير اللي كيعرف إقالع اقتصادي كبري أجن-فحصال
ورغم ضخامة العرض وحمدودية الطلب السيد الوزير حلد اآلن 

يع، ناء اإلقليم يف هذه املشار عجزان كاملني عن التأهيل وإدماج أب
نتمناو السيد الوزير إعادة النظر يف هاذ الربامج عرب تقييم موضوعي 
هلا إنصافا للشباب ومتاشيا مع مضامني اخلطاب امللكي األخري 

 .املرتبط ابلشباب وخصوصا شباب العامل القروي، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

لى يد الوزير للرد عهل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم الس
 .التعقيب، تفضلوا السيد الوزير

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

شكرا اللي كان تدار يف طنجة أعطى نتائج مهمة جدا وهو    
صاوبنا يعين معهد ابش تكونوا  .... فيما خيص املنطقة احلرة

هاد اللي هو مهم جدا ال للمغرب  les metiers الناس، يف هاد
وال خارج املغرب، وأيضا كيف شريت ليه املعهد التكوين دايل رونو 
أعطى نتائج إجيابية حىت هو، منني كنا يف طنجة األسبوع املاضي 
مع سيمانس، الرئيس دايل سيمانس منني دران اإلفتتاح قايل عندان 

م ا عندانش حباهلدايل املهندسني مغاربة يف هاذ املعمل م 111
منهم  51دايل املسائل داوا خاضوا  5سيمانس يف العامل، و هلذا 

ابش ميشيوا يفتحوا املعمل دايل بريطانيا اللي تفتح هاذي شهر 
ونصف، عشرين دايل املغاربة دايل املهندسني املغاربة مشاو لتم 
وقرروا على هاذ القضية دايل الكفاءات املغربية أهنم يفتحوا معمل 

هكتار والثاين  94ر يف احلجم دايل املعمل األول، األول فيه آخ
 .مهندس، وشكرا 111هكتار ب  94غادي يكون فيه 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 99و 1للسؤالني اللذين مها وحدة املوضوع ومها رقم شكرا، منر
جبدول األعمال، األول من فريق األصالة واملعاصرة حول تقييم 

لوا أحد ظر األكياس البالستيكية، تفضتطبيق القانون القاضي حب
 .السادة النواب احملرتمني

 :النائب السيد أمحد شوكي

 السيد الرئيس،

يف ظل استمرار مظاهر إستعمال األكياس  السيد الوزير،   
البالستيكية يف جل مناطق اململكة، نسائلكم حول تقييمكم 

دة ماالقاضي مبنع صنع األكياس من  22.92لتطبيق القانون رقم 
 .البالستيك واستريادها وتصديرها وتسويقها وإستعماهلا؟ شكرا
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 :اجللسةالسيد رئيس 

سؤال يف نفس املوضوع عن حصيلة سنة على منع تداول األكياس 
سؤال يف نفس املوضوع عن حصيلة سنة على منع ، البالستيكية

تداول األكياس البالستيكية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
 .يق اإلشرتاكي، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمةمن الفر 

 :ابتسام مراسالنائبة السيدة 

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، بعد مرور أزيد من سنة، ما هي حصيلة منع       
 .قرار تسويق واستخدام األكياس البالستيكية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيد الوزير للجواب      

موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة واالستثمار والتجارة  السيد
 :واالقتصاد الرقمي

شكرا على هاذ السؤال املهم جدا، قبل ما يكون املنع، كانو       
حماوالت قبل كنا كنجمعو البالستيك وكنحرقوه وكنقولو هلم هللا 

 يهديكم وكذا.. ما عطاش النتائج، يعين كانت حماولة اثنية داك
le bio-dégradable  كانوا كيجيب واحد املادة كيديروها

 فهداك البالستيك ابش ميكن لو يذوب. دااب إيال عرفتو داك
sac  عام  911دايل البالستيك ابش ميكن لو يذوب خصو بني

عام وهو كيلوث البيئة. ما عطاوش النتائج ألن يف األول   311و
 ا لجعنكانو كيديرو هذوك املواد، ويف األخري حيدوهم، عاود ر 

sacs  بالستيكيني القدام. فوصلنا حلل وحيد وهو مننعو هاذ
األكياس، ألن املغرب فهاذ.. يعين وصلنا لواحد الرقم قياسي دايل 

مليار دايل األكياس اللي كنستهلكو سنواي، احنا من البلدان  51
 األوىل يف العامل. اللي منعنا وهو هذوك األكياس اللي كيسميوهم

les sacs de caisse  ولكن ما منعناش هادوك األكياس دايل

الفالحة ودايل الصناعة ودايل التجميد ودايل األزابل، هادو 
بقاو، يعين ميكن هلم يكونو. فبدينا عدة مشاريع فيما خيص 
التشريع وصلنا.. املراسم خرجو كلشي دااب واجد؛ اثنيا الرقابة 

دايل العمليات يف  341.244عملية يف املصانع،  5243
 طن جاية من 24طن اللي حيدان، يعين  321لتجارة، وصلنا لا

la contrebande.  هادو املشاكل املهمة جدا، فكانو وصلو
مليون سنتيم دايل  321مشاو للمحكمة ووصلنا اآلن ل 215

شركة  22الغرامات. فهاذ الشركات اليوم جاوا شركات جداد، 
 املنسج لغرياللي كيصنعو أكياس دايل الورق ودايل البالستيك ا

دايل املليار دايل األكياس اليوم.  91والبالستيك املنسج، وفتنا 
مليون دايل الدرهم ابش نواكبو هاذ  511دران صندوق فيه 

مليون دايل الدرهم  12الشركات، اليوم يعين استهلكنا منو 
شركة اللي خالو هادوك مناصب الشغل اللي  53واستفادت منو 
ل. طبعا بعض الشركات اللي منصب شغ 131عندهم وخلقو 

ما جاوش لعندان وشدو ما شفنامهش، مها الشركات اللي جاو 
طن اللي حترقات دايل  4411. جتمعات 53تقدمو عندان منهم 

بالستيكية. كنظن أنه النتائج اآلن إجيابية، لكن خصنا  sacs هاد
نبقاو رادين البال، ألن كاين بعض دايل املستثمرين فهذا القطاع 

أنه هاذ الشي ما غاديش نوقفو فيه. هاذ  ااوش يفهمو بغا م
األكياس البالستيكية ما غاديش نطلقو منهم ألن لوثو املغرب،  

 ...كطلبو أنه األطفال دايلنا

 :السيد رئيس اجللسة

لوا تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفض شكرا السيد الوزير،      
 .السيد النائب

 :النائب السيد أمحد شوكي

السيد الوزير، أمجعت كل الدراسات يف العامل على أن       
األكياس البالستيكية تشكل هتديدا للحياة فوق األرض، 
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 وكان دور بالدان يف عت الدول تباعا ملنع هذا املنتوج،وسار 
. ولكن مع 5191لينفذ يف يوليوز  22.92لقانون  5192

يف  بيف املغر  ذلك السيد الوزير، ال تزال هذه األكياس تدور
من هاذ القانون  2مث السيد الوزير، املادة  األسواق، يف املدن،

 صني بتحديد هذه املخالفات وضبطها،تقضي خبلق أعوان خا
وهل شكل هؤالء األعوان للقيام هبذه  أين وصلت هذه املهمة؟

املهمة؟ إن األكياس البالستيكية السيد الوزير، ال تزال يف أرضنا 
حلكومة هتدد مياهنا وهتدد أطفالنا، فعلى اوهتدد بيئتنا وغاابتنا و 

 ...أن تقوم بدورها

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة للفريق اإلشرتاكي يف إطار  شكرا السيد النائب،      
 .التعقيب، تفضلي السيدة النائبة

 :ابتسام مراسالنائبة السيدة 

 92.19تيذكران بقانون  22.92السيد الوزير، هاذ القانون       
 علق مبنع التدخني يف األماكن العمومية واللي تيجمع هباذ جوجاملت

القوانني هو الصعوبة نتاع التطبيق دايهلم وإخراجهم حليز الوجود، 
إلنعدام بدائل واقعية. السيد الوزير، احنا يف االحتاد االشرتاكي 
للقوات الشعبية والفريق اإلشرتاكي خضنا معارك وصدران بالغات 

هلا صعوبة التنزيل نتاع هاذ القانون إىل أرض عديدة بينا من خال
الواقع، ألنه عندو واحد الكلفة إجتماعية كبرية على العّمال اللي 
مت التسريح دايهلم، وكذلك على املقاوالت اللي ما استطعاتش 
االخنرط يف الربانمج احلكومي اللي وضعتوه إلجياد بدائل األكياس 

 .البالستيكية

 ال القانون وال النصوص التنظيمية، ال القرارات،السيد الوزير،       
وال املراسيم الوزارية، ال األحكام، وعلى العقوابت وال الصندوق 
اللي وضعتوه كانوا كافيني ابش حيدومن الظاهرة نتاع التداول نتاع 
أكياس البالستيك وتغيري السلوك اجلماعي، البدائل اللي توضعات 

حنا واق الشعبية اتتغزوها امليكا، اغري عملية السيد الوزير، األس
سرعنا إبخراج هاذ القانون لدواعي بيئية ولكن اللي ترتب عليه 

درهم للكيلو  32درهم إىل  51هو التهريب، غالء امليكا من 
 ...وإنعاش املعامل السرية، السيد الوزير، حىت املقاوالت اللي

 :السيد رئيس اجللسة

ة؟ ، هل من تعقيبات إضافيمةشكرا السيدة النائبة احملرت       
أعتقد أبن الوقت انتهى السيد الوزير، منر للسؤال املوايل واألخري 
يف هذا القطاع وهو عن احلصيلة األولية إلسرتاتيجية املغرب الرقمي 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة  5151
 .واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :السيدة ابتسام عزاويالنائبة 

 ؟5151إسرتاتيجية املغرب الرقمي       

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

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

 شكرا السيد الرئيس،

فريق دايهلا على هذا السؤال، أشكر السيدة النائبة وال      
إسرتاتيجية املغرب الرقمي هي إسرتاتيجية مهمة جدا، اهلدف منها 
هو جنعلو من املغرب واحد الدولة اللي كتنتج التكنولوجيات 
وماشي هي غري كتستهلكها فقط، وكاين واحد العدد دايل 

 :الرافعات اللي غادي تستعملها هاذ اإلسرتاتيجية

وىل هي مبادرة احلكومة اإللكرتونية وهي مبادرة الرافعة األ-      
مهمة جدا ابلنسبة للتقليص دايل املناسبات اإلحتكاك ما بني 
املواطن واإلدارة؛ كاين أيضا التقليص دايل الفجوة الرقمية وهذا 
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مهم جدا ابلنسبة للمواطنني القاطنني يف العامل القروي؛ كاين أيضا 
دمات قتصادي املغريب، وقطاع اخلالتحويل الرقمي دايل النسيج اإل

املرحلة اللي هو كينتج واحد العدد مهم دايل مناصب الشغل هذا 
مرات العدد  5القطاع ميكن نعطيوه واحد دفعة قوية، ونضاعفو 

 دايل مناصب الشغل خصوصا مع السوق األورويب؛

كاين أيضا رافعة خلق منصة إفريقية فرنكوفونية يف املغرب فيما 
 ، وأيضا التكوين والتدريب دايل املوارد البشرية؛خيص الرقمنة

وأخريا كاين التكييف دايل منوذج العمل ما بني املقاوالت 
 .الصغرى واملقاوالت الكربى واملشاريع دايل احلكومة اإللكرتونية

 :السيد رئيس اجللسة

لي تعقيب فريق األصالة واملعاصرة، تفض شكرا السيد الوزير،      
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

السيد الوزير، شهدان مرور العديد من اإلسرتاتيجيات،       
لكن املسمى كان دائما واحدا بدءا  ،اختلفت مسمياهتا

 الرقمي، فإسرتاتيجية املغرب إبسرتاتيجية املغرب اإللكرتوين،
. عدد 5151-5192فاالسرتاتيجية اجلديدة املغرب الرقمي 

راسات، لكن احلصيلة ماذا عن املنجز؟ احلصيلة هي هائل من الد
حصيلة هزيلة جدا، مل ينجز شيء ابلنسبة إىل مستوى التطلعات 
الرقمية للمغرب، برانمج احلكومة اإللكرتونية منوذجا، مل يتوفق بعد 
يف حتسني أداء اإلدارة، يف حتسني مناخ األعمال، مواكبة 

ت اإلدارية هي متوفرة من اخلدما %91املقاوالت، اليوم أقل من 
،  5192ومتاحة عرب اإلنرتنت، وهذا هزيل وقليل جدا يف مغرب 

كذلك هنالك جهد مطلوب من أجل االستجابة لالحتياجات 
، واملواطنني  5192الرقمية للمواطنني، ال يعقل أننا يف هناية سنة 

كيحتاجو أهنم يقومو ابلتنقل وابنتظار ساعات طوال من أجل 
ق إدارية بسيطة وعادية جدا، هذا غري معقول، احلصول على واثئ

هذا غري مقبول السيد الوزير. أنتم مؤمنون على ورش فيه إجياابت 
وفيه انتظارات حقيقية وفرص حقيقية لدعم اإلقتصاد الرقمي، 
فاإلقتصاد الوطين، فالتنمية، فخلق فرص الشغل لشاابت وشباب 

 ما كيستافذشهذا الوطن وطاقات وذكاء املغرب املعطل، اللي 
منو هاذ البالد. كتوفرو على كل اإلمكانيات من أجل حتقيق هذا 
وأكثر وكمعارضة مسؤولة سنعود لطرح هذا املوضوع ملتابعة مدى 

 .التقدم يف إطار إسرتاتيجيات املغرب الرقمي، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟ نشكر السيدين الوزيرين       
 91سن مسامهتهما يف هاته اجللسة ونرفع اجللسة ملدة على ح

 .دقائق ألداء صالة العصر

 :السيد رئيس اجللسة

تفضلوا السيدات والسادة النواب احملرتمني، خذوا أماكنكم       
من فضلكم. على بركة هللا نستأنف أشغال هاته اجللسة وننتقل 

دامة يف سؤال ستإىل القطاع املوايل وهو القطاع املكلف ابلتنمية امل
أول يف هذا القطاع عن تدبري النفاايت ومعاجلتها وفق املعايري 
الدولية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضلوا أحد السادة النواب، تفضلي السيدة النائبة 

 .احملرتمة

 :النائبة السيدة غيثة بدرون

 شكرا السيد الرئيس،

لكم السيدة كاتبة الدولة عن سياستكم يف جمال تدبري نسائ      
 .النفاايت الصناعية واملنزلية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدة الوزيرة، تفضلي      
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السيدة نزهة الويف كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا للفريق احملرتم على طرح هذا السؤال املتعلق بشأن       
تدبري النفاايت ومعاجلتها وفق املعايري الدولية. كما تعلمون أن 
احلمد هلل بلدان كيتميز أنه من البلدان اليت تتوفر على مدخلني 
لتدبري النفاايت، املدخل التنظيمي التشريعي وكذلك مدخل 

نربح واليوم واحنا يف أفق أن نصل ل التخطيط والربجمة، وابلتايل
التحدي، لنصل ألن ننطلقو من هاذ ترصيد كل ما لدينا يف 
اجملالني سواء املستوى التشريعي والتنظيمي، وكذلك مستوى 
التخطيط والربجمة، من مستوى اجلمع إىل مستوى التثمني وأن 
يصبح هذا اجملال جماال خللق فرص الشغل وكذلك جمال خللق 

مستوايت نشتغل عليها حاليا  4وابلتايل ستكون عندان الثروة. 
وفق هاذ املنظور وهاذ الرؤية أن نصل بتدبري النفاايت إىل ورش 
اجتماعي واقتصادي تنموي للتنمية املستدامة، وابلتايل يف تعزيز 
هاذ الرصيد من اجلانب التنظيمي والتشريعي مث ألول مرة ما  

ة يوم وضعنا خطة مخاسيكنشتغلوش ابملدى الزمين السنوي، ال
وكذلك أخضعنا  5159-5192 دايل خمطط مخاسي دايل

 .الدعومات للجماعات الرتابية ملعايري من أجل خدمة هذا التوجه

 :السيدة رئيس اجللسة

شكرا السيدة السيدة الوزيرة. تعقيب فريق األصالة واملعاصرة،       
 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :ثة بدرونغي النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

رغم ما تقدمتم به السيدة كاتبة الدولة، إال أننا اليوم جيب       
أن نقر أنكم مل تستطيعوا جتاوز إشكال تدبري النفاايت ال املنزلية 

وال الصناعية، هذا القطاع الذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبرية، 
همة ة وإيكولوجية موالذي من املفروض أن يشكل رافعة اقتصادي

الزال يعرف أتخرا كبريا. اليوم جيب أن نطرح عدة أسئلة هل الوزارة 
قادرة على معاجلة النفاايت بطريقة إيكولوجية، ابعتماد إعادة 
التدوير بدل عملية الطمر واحلرق املتجاوزة واملرفوضة، واآلن وأان 

جراء  أكلمكم السيدة كاتبة الدولة، يف إقليم آسفي الساكنة تعاين
حرق النفاايت مبطرح األزابل ابإلقليم، هل الوزارة قادرة على ضبط 

الوحدات الصناعية أم تتساهلوا معها على حساب الشأن  جتاوزات
البيئي؟ بدل االخنراط يف اقتصاد أخضر مستدام. اليوم يف إقليم 
أسفي أعطيت إنطالقة هتييء مطرح النفاايت املنزلية وإغالقه دون 

 فتح آخر، وحىت املطرح اجلديد جيب أن يكون وفق حتديد اتريخ
معايري دولية كنحرتمو فيها املواطن، إىل جانب هذا احلكومة 
ولألسف تفاجيء ساكنة أسفي وتعلن عن بناء أكرب مطرح طمر 

 ...النفاايت السامة املتحصلة من احرتاق الشاربون

 :السيد رئيس اجللسة

ايف؟ شكرا، هل من تعقيب إضشكرا السيدة النائبة احملرتمة،       
 .منر للسؤال املوايل، تفضل السيد النائب احملرتم، تفضل

 عبد احلق الشفيق: النائب السيد

نسائلكم عن مطرح مدينة الدار البيضاء، هذا املطرح الذي       
أصبح مستنقع دايل األمراض، مطرح عشوائي فيه النفاايت الطبية 

رح بطريقة صناعية. التدبري دايل املطوالنفاايت املنزلية والنفاايت ال
تقليدية غري تقنية، دخاخني متصاعدة يف الوجه دايل الدار 

 .البيضاء وكأن عندان تشرينوبل متاك

هنا السيدة كاتبة الدولة، هنا املواطن كلو ال إبقليم مديونة       
وال إبقليم النواصر وال بعمالة عني الشق وال بساكنة الدار البيضاء 

واحد النوع دايل احلساسية ألن ديك البكترياي كتحرق  عرفوا
وكتغطي أجواء مدينة الدار البيضاء. نطلب منكم تقلبو على واحد 
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هكتار بدون جوار وحترتموا املواطن دايل  911املساحة دايل 
الدار البيضاء واملواطن بصفة عامة ألن هاذ املواطنني راهم رعااي 

 .صاحب اجلاللة وشكرا

 :اجللسة السيد رئيس

هل من تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة       
 .للرد

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

 السيد النائب احملرتم،

أوال تدبري النفاايت فيه تعاقد وفيه شركاء متعددين، وفيه       
مسؤوليات كذلك أوال متعددة، اثنيا مسؤولية مشرتكة ابلتايل ال 

عال  فيما يتعلق ابلسيدة النائبة احملرتمة بفاس وال ابلدار البيضاء، ف
كاين إشكاالت نقط سوداء، ولكن اليوم، وإن شاء هللا منشيو 
اللجنة ونّداكرو ألن هذه فيه تفاصيل جد دقيقة وكذلك تتعلق 

ش على أننا عندان رؤية ألول مرة ما مشينا مبعطيات تقنية نتكلمو
ابش نغلقو املطارح ومنشيو للمطارح املراقبة وخنليو نقط سوداء، 
اليوم عندان رؤية أن ال بد يف كل عمالة أو إقليم أو جهة البد أن 
تكون عندان مركز للتثمني، لطمر وتثمني النفاايت، ابلنسبة للدار 

هكتار قرب مديونة،  42ل البيضاء راه العقار راه هو وجد داي
دميا تقريبا أسبوعيا كنتالقى  bureau d'études الدراسة قيد

املديرية اجلهوية بشراكة مع املمثلني دايل وزارة الداخلية واملمثلني 
 ...دايل اجلماعات الرتابية من أجل حل

 :السيد رئيس اجللسة

تدفئة لمنر للسؤال املوايل عن معضلة ا شكرا السيدة الوزيرة،      
ابملناطق الباردة واحللول املقرتحة للسيدات والسادة النواب من 

فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحدهم مشكورا، تفضل السيد 
 .النائب

 مولود مهرية: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،

لتدفئة اما زال االعتماد بشكل كبري على احلطب يف جمال       
ابملناطق الباردة ميثل عامال رئيسا يف استنزاف الثروة الغابوية يف 
بالدان. لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن التدابري واإلجراءات 

اجعة هلذه لول النأو املزمع اختاذها هبدف إجياد احلاليت اختذمتوها 
 ةبني مطلب تقوية مناعة البيئة وضرور  اجلمع يحتاملعضلة مبا ي

ترشيد النفقات العمومية واخلصوصية على حد سواء، وملاذا ال يتم 
اإلستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة يف هذا اجملال 

 .وشكرا

 :السيد ريس اجللسة

 .اجلواب السيدة الوزيرة، تفضلي      

السيدة نزهة الويف كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :كلفة ابلتنمية املستدامةوالتنمية املستدامة امل

شكرا السيد النائب احملرتم على طرح هذا السؤال الراهين 
وفوقها كذلك يف االختصاص ما كيخص فقط الكتابة الدولة 

 .ابلتنمية املستدامة، ولكن جمموعة متدخلني

اليوم احنا بعد مصادقة اجمللس الوزاري ابلرائسة الفعلية 
مية سرتاتيجية الوطنية للتنجلاللة امللك حممد السادس، على اإل

املستدامة، نشتغل على رهاانت أمهها هو الورش دايل تثمني 
الورش خاصة فيما يتعلق إبشكالية التجدد الغابوي. ما طرحته 
فعال هو ما طرحنه الدراسة اللي عليها تبنات اإلسرتاتيجية وهي 

مليون طن اللي هي كتساوي واحد  4252أن فعال اليوم عندان 
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يتضاعف ثالث مرات مقابل العرض. وابلتايل كاين الطلب 
إشكال حقيقي اللي اليوم حنن نشتغل، عندان خمططات جهوية 
أفقية مع مجيع الشركاء دايلنا من أجل أن نعاجل هذا اإلختالل يف 

ية التوازن، فيما يتعلق برهان حتسني وتدبري وتثمني املوارد الطبيع
 .حفظا على التنوع البيولوجي ابملغرب

 :السيد رئيس اجللسة

 .التعقيب السيد النائب احملرتم      

 أمحد رشيدي: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة كاتبة الدولة،

كتعريف اهلشاشة والفقر وقساوة املناخ املوجودة يف املناطق       
 -92اجلبلية، حيث تصل درجة الربودة يف بعض املناطق إىل 

املصدر األول للساكنة قصد التدفئة،  درجة. وتبقى الغابة هي
مليون طن سنواي.  99حيث يصل معدل استهالك احلطب إىل 

ألف هكتار  41منها يف العامل القروي. وهبذا كنخسرو  % 44
سنواي من اجملال الغابوي، مما يؤدي إىل التصحر. هذه األرقام فهي 
مصدر قلق للمجال البيئي هلذا جيب التحفيز على إستعمال 

در طاقة بديلة. السيدة كاتبة الدولة، كحل من احللول هي مصا
الطاقة الكهرابئية بتخفيض فاتورة الكهرابء يف موسم الربد، على 
األقل ثالثة أشهر يف السنة، وهاذ التجربة هاذي جاري هبا العمل 
يف بعض دول أورواب الشرقية، كذلك بتشجيع املبادرة اليت قامت 

زيع أفرنة اقتصادية ومتعددة هبا املندوبية السامية بتو 
 ...اإلختصاصات

 :السيد رئيس اجللسة

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

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

 رتم،شكرا السيد النائب احمل

هو كيفما قلت قبيلة أن فعال ما طرحتموه هو كيلتقي مع       
الرهاانت االثنني من ضمن السبع رهاانت دايل تنزيل اإلسرتاتيجية 
الوطنية للتنمية املستدامة. فيما يتعلق ابلرهان األول، أحدهم هو 
 حتسني وتدبري تثمني املوارد الطبيعية ودعم احملافظة على التنوع

ة والثاين هو إيالء عناية خاصة للمجاالت الرتابية اهلش البيولوجي؛
اللي هي خاصة الغاابت. كيفاش ممكن نوصلو؟ احنا عندان 
آليات، اآللية األوىل هو أن ألول مرة كاين يف إطار تنزيل 
االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة عندان خمططات جهوية 

 ...قائمة على تشخيص بيئي جهوي، وابلتايل

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة. السؤال املوايل عن احلماية البيئية      
مبدينة آسفي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .احلركي، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عادل السباعي

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة كاتبة الدولة،

اليوم آسفي عبارة عن ورش صناعي كبري مفتوح، حمطة       
حرارية، توسيع اجملمع الشريف للفوسفاط، الصناعات الكيماوية، 

 4311ميناء كبري. اإلعداد لتقريبا أكرب مدينة صناعية يف املغرب 
هكتار دايل منطقة صناعية. ماذا أنتم فاعلون السيدة كاتبة الدولة 

 .قليم؟ شكراحلماية البيئة فهاذ اإل
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 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب      

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

السيد النائب احملرتم، ابلفعل التحدي املشرتك واملسؤولية       
 مجيع القطاعات املدبرة هلذا الورش املشرتكة بيننا وكذلك بني

األفقي هو هذا، هو كيفاش بالدان ممكن أهنا متشي يف اإلقالع 
اإلقتصادي والتنموي والصناعي، وكذلك حتمي املوارد الطبيعية 

 .دايهلا ومتكن من النجاح يف التحدي يف ورش التنمية املستدامة

ى مسائل لابلتايل ابلنسبة آلسفي أوال، أان نتكلم ليك ع      
ا عملية، املسألة األوىل العملية هو أهنا يف اجلهة اللي تتميز بتقريب

ابلرايدة فيما يتعلق ابملواكبة البيئية والتنمية املستدامة إلنزال 
 ء فيما يتعلقالتخطيط اإلسرتاتيجي احمللي. وهذا، سوا

بة للعماالت اإلقليمية وال فيما يتعلق مبواك ابملخططات املديرية
  ورش الصناعي اللي قليت عليه؛هاذ ال

املسألة الثانية، هو كاينة واحد املسؤولية مشرتكة، هو إىل أي حد  
فعال احنا، وهذا إن شاء هللا يف اللجنة اّنقشوه بشكل.. احنا  
كجهاز تنفيذي وكذلك كجماعات ترابية، خصوصا يف إطار 

دايل اجلهة اللي أصبحت إختصاصات هاذي ذاتية  41املادة 
 ، خصنا نتوجهو ترابيا أننا نستطيع فعال أن نتعاون يف إطارللجهة

الرهاانت اللي كتأطرها تنزيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية 
املستدامة ألن نصل إىل مستوى هذا التوازن، بني أننا منشيو يف 
إطارواحد، بل بالدان أبوراشه الصناعية اإلقتصادية، ولكن كذلك 

اور الطبيعية. هاذي نشتغل عليها مبحمع احلزم يف حفاظ مواردان 
وكذلك خبطط جهوية يف إطار االسرتاتيجية الوطنية للتنمية 
املستدامة. عيطو لنا اللجنة إن شاء هللا أنيت ونتحدث يف هذا 

دقائق ما كتسمحش  4الورش الطموح اللي هو دقيقة ونصف أو 
 .ابش نتكلمو فيه بشكل دقيق وكذلك بشكل مفصل

 :سةالسيد رئيس اجلل

 .شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد عادل السباعي

 السيدة كاتبة الدولة،

واقع اإلقليم حيتم علينا ابش نذكرو بزاف يعين املشاكل اللي        
كاينة. احنا متافقني، التوجه توجه صناعي دايل اإلقليم، هذا ال 

بدراسة دايل التهيئة دايل الساحل شك فيه. اجلهة اآلن تقوم 
دايل اجلهة اللي كيمتد من الواليدية حلدود أكادير"إميسوان". يتم 
اآلن الدراسة ابش يهيئو الساحل على أساس أنه سياحي، ولكن 
واقع احلال السيدة الوزيرة، الساحل اجلنويب مت التلويث دايلو 

الت السيدة فما قابحملطة الصناعية أو احملطة احلرارية، اآلن يتم كي
النائبة احملرتمة، توطني أكربمطرح دايل الرماد اللي غينتج على هذه 

 احملطة احلرارية. 

احنا هاذ الشي كلو معاه، مع هاذ الربامج وهاذ املشاريع. 
ولكن السيدة الوزيرة، ما ميكنش نلوثو الساحل الشمايل والساحل 

توطني هاذ  يف اجلنويب وشرق املدينة، يعين كاين واحد العشوائية
املشاريع الصناعية. كذلك كاين مشكل آخر وهو اآلن احملطة 

 كانت بدات اإلشتغال، كاين الشاحنات دايل tower احلرارية
charbon  .كيدوزو وسط املدينة، شيء ممنوع وغري مقبول

دفرت التحمالت دايل احملطة احلرارية كيفرضو عليها ابش دوز 
ر غري واضح، غري واضح. ألن فواحد املسار حمدد، هذا املسا

خص يكون واحد املسار واضح  normalement خص
 .charbon دايل الشاحنات دايل
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل       
النائب من فريق العدالة والتنمية.. عفوا كاين تعقيب؟ السيد 

 .تفضل السيد النائب

 رضا بوكمازي: يدالنائب الس

 السيدة الوزيرة،

جرب ضرر تنموي، إذا كان زاكورة آسفي يف حاجة إىل       
املشكل فيها املاء، آسفي املشكل فيها هو اهلواء. اليوم الساكنة 

، االحرتاق L'OCP دايل آسفي ختتنق، االنبعااثت دايل
مت استكمال ورش املطرح  5194اليومي للمطرح القدمي، ومنذ 

د، وإىل حدود اللحظة مل تنطلق فيه األشغال على مستوى اجلدي
اإلستعمال، واليوم كاين مطرح جديد دايل النفاايت السامة. 
السيدة الوزيرة، نطالبكم بزايرة مستعجلة آلسفي من أجل إنقاذ 

 .ما ميكن إنقاذه وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيد النائب من الفريق احلركي، تفضل      

 :لنائب السيد عادل السباعيا

السيد الرئيس، ابش نطرحو يعين مجيع املشاكل، السيدة       
 charbon الوزيرة، ابش نكمل الفكرة داييل، الشاحنات دايل

أو كتدوز وسط املدينة، سبق لرئيس اجمللس البلدي مشكورا حبس 
هاذ الشاحنات ابش ما يدوزوش من وسط املدينة، أنتم كتعرفو 

لي كانت تتشكلو هاذ الشربون يعين ملوث أو مادة اخلطر ال
خطرية. نطلب منكم السيدة الوزيرة، كيفما جا على لسان األخ 
النائب عن العدالة والتنمية زايرة آسفي أو جلسو معاان غري شي 

أايم أو مشو معاان هاذوك الروائح اللي كاينة، هذا  4يومني أو 
 .وشكرا ،ملتمس دايلنا السيدة الوزيرة

 :لسيد رئيس اجللسةا

 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد على التعقيبات      

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

 شكرا السيد النائب احملرتم،

م كفعال يف آواخر أكتوبر أان إن شاء هللا غادي نكون عند       
مربجمة يف إطار املخطط اجلهوي للتشخيص البيئي، ولكن كذلك 
 للقاء املسؤولني الرتابيني. املسارات دايل الشاحنات دايل احلاملة

le charbon  هي من اختصاصات اللجان دايل السري
واجلوالن، ألن هنا كنتكلم أان على املسؤولية املشرتكة هاذي 

 األوىل؛

الت بيئية كاينة آلية دايل الشرطة اثنيا إيال كانت إشكا      
البيئية اللي كيأطرها القانون وابلتايل احنا ليس لنا إال تكون عندان 
وحنرك الشرطة البيئية ابش متشي مع السلطات احمللية ابش تكون 

 عندان، يكون عندان التشخيص؛

املسألة الثالثة اللي مهمة أيضا هو أننا يف تواصل مستمر مع       
ل احملطة احلرارية واحنا مستعدين غنجلسو ونشوفو الناس داي

 ...عالش ألن كيفما قلت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا. منر للسؤال املوايل وهو حول       
توفر املخططات املديرية للحفاظ على البيئة للسيدات والسادة 

النائب  دالنواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضل السي
 .احملرتم

 :النائب السيد مصطفى الكردي

 شكرا السيد الرئيس،
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 السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،

 5193أوصى اجمللس األعلى للحساابت يف تقريره أبكتوبر       
بوجوب توفر كل اجلماعات والعماالت واألقاليم على املخططات 

آلاثر الناجتة ااملديرية للمحافظة على البيئة والقيام بدراسات حول 
عن املطارح املراقبة ومراكز التحويل، كما أوصى إبعادة التأهيل أو 
إغالق املطارح غري املراقبة. فإننا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة 
احملرتمة، عن التدابري اليت ستقومون هبا لتوفر هذه اهليئات على 

 .املخططات املديرية حفاظا على البيئة، وشكرا

 :جللسةالسيد رئيس ا

 .جواب السيدة الوزيرة، تفضلي      

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

السيد النائب احملرتم، كما قلت ابلفعل بالدان من البلدان       
وايت، تاللي كتميز إبطار قانوين لتدبري النفاايت على ثالث مس

اليوم عندان املخطط املديري الوطين لتدبري النفاايت، عندان 
املخطط اجلهوي لتدبري النفاايت أو عندان املخطط العمااليت اللي 

ش احنا يف طور يعين تقريبا التفعيل دايلو، وابلتايل هاذي مناسبة اب
نقول للسيدات والسادة النواب احملرتمني عمليا اليوم إن شاء هللا 

 91الشروع يف تنفيذ املخططات املديرية اللي كتشمل غادي 
 décalage جهات حسب التقسيم اجلديد ألن كانت هذاك

بني التقسيم القدمي فاعترب اجلهوية كما كانت سابقا واحالو 
احلالية، أو اإلعتمادات يف املخططات العشر السالفة الذكر هي 

ة داخلية نيف مرحلة طلب اإلعالن عن طلب العروض، ومث هناك جل
بكتابة الدولة تواكب اجلماعة، هذا هو األساسي واجلديد تواكب 

 .اجلماعات الرتابية يف تنزيل هذه املخططات

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب الفريق، تفضل السيد النائب احملرتم      

 أمحد صدقي: النائب السيد

 شكرا السيدة الوزير احملرتمة،

 لى الشروع يف تنفيذ هاذ املخططاتإذن نثمن هاذ اإلعالن ع      
هاذي، ويف نفس الوقت نؤكد على حجم اإلشكاالت اللي 
تتواجها اجلماعات الرتابية هبذا اخلصوص، فالقانون اإلطار للبيئة 

يلزم إبدماج مقاربة البيئة ومفاهيم  11.95والتنمية املستدامة 
التنمية املستدامة يف املخططات والسياسات دايل اجلماعات 

لرتابية، وهي مطالبة يف نفس الوقت أن تتوافق هذه السياسات ا
 مع االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اليت مع األسف مل نشرع

يف التنفيذ العملي دايهلا حلد اآلن، بني هذا وذاك هذه اجلماعات 
 ختتنق إبشكاالت التطهري السائل والصلب، ابلتدهور البيئي اللي

مليار درهم، هبذا  45دان حاليا أكثر من مع األسف يكلف بال
اخلصوص هذه اجلماعات ما عندهاش القدرة التقنية على إقرار 
هذه املخططات، ما عندهاش القدرة املادية على تنفيذ هذه 
املخططات، ونطالب وابخلصوص ابملواكبة دايهلا والتأطري دايهلا، 

هلا وتنفيذ داي والدعم دايهلا لتنزيل وإجناز هاذ املخططات والتنزيل
 ...هبذا اخلصوص، فال يعقل مضي 54.11مقتضيات القانون 

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيدة الوزيرة شكرا، هل من تعقيبات إضافية؟      

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

سيد النائب احملرتم، وهذه مناسبة كذلك أن أعلن ابلفعل ال      
لإلخوان واألخوات مبجلس النواب احملرتم، كذلك أننا يف إطار 
مواكبة اجلماعات الرتابية اليوم ألول مرة كذلك غادي يكونوا 
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عندان فتحنا طلبات عروض، البارح اللي كانت النتيجة دايهلم 
اعات ملواكبة اجلمعلى أساس أن تكون عندان خربة وطنية ودولية 

الرتابية يف كل املسائل من أجل مواكبة هذا الورش دايل التخطيط 
املديري ألنه بغينا نقولو للمغاربة أشنا هو هاذ املخطط املديري 
ايال بقى عندي الوقت ولكن تكون جلنة وكذلك عن طريق 
الوسائل دايلنا دايل.. هو أن املخطط العمااليت كيقول لنا فني 

طرح وال فني غانديرو مركز الطمر والتثمني ابحلفاظ غانديرو امل
على املوارد الطبيعية يكون بعيد من املدار اجلهوي، يكون بعيد 
من الكثافة السكانية، ابلتايل هاذ التخطيط املديري اللي هو 

 ...مكسب وطين اليوم سنعززه

 :السيد رئيس اجللسة

ئة من بيشكرا السيدة الوزيرة. السؤال املايل عن محاية ال
التلوث للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :هاشم أمني الشفيقالنائب السيد 

نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن تدابري الوزارة حلماية البيئة       
 للنفاايت؟ ةمن التلوث واحملافظة عليه يف ظل وجود مطارح عشوائي

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيدة الوزيرة، تفضلوا      

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

 شكرا السيد النائب احملرتم،

ق يقبايلة قلت أننا عندان احلمد هلل رؤية وعندان خريطة طر       
من أجل القضاء  5159-5192اللي هي خمطط مخاسي دايل 

على النقط السوداء خاصة يف ما يتعلق ابملطارح الغري مقاربة 
 .والتوجه إىل مراكز الطمر والتثمني

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

على هاذ اإليضاحات، ولكن   شكرا السيدة كاتبة الدولة      
كيبان يل هاذ املخطط اخلماسي ابقي ما بيناش املعامل دايلو 
ولألسف يف الواقع هو شيء آخر، فاملطارح العشوائية حاليا ال 
تراعي شروط احلياة العامة، إذا أخذان بعني االعتبار أكرب مطرح 

 دنفاايت اللي متواجد مبديونة قرب مدينة الدار البيضاء فال توج
به ال مراقبة، ال من طرف الشركة اللي عندها التدبري املفوض من 
طرف جملس املدينة، وال من طرف الوزارة الوصية، الدخان يف كل 

يعين  ...... مكان، النفاايت الطبية واخلطورة دايهلا على املواطنني
تتكثر يف فصل الشتاء، اآلابر تلواثت، العلو دايل النفاايت وصل 

مرت، املطرح كان جيب أن  41ى قياسي دايل واحد لواحد املستو 
وهناك عدة التزامات  5192حاليا احنا يف  5191يقفل سنة 

ل مل يتم الوفاء هبا. وإذا مل يستطع جملس املدينة تدبري امللف ابلشك
املطلوب، فالواجب على الوزارة الوصية التدخل لوضع حلول 

لعديد من رون يف اانجعة وسريعة، يعين املواطنون املغاربة يفتخ
املدن املغربية بزاف داحلوايج، يف إقليم مديونة ما عندهومش ابش 
يفتاخرو، واش أبكرب مطرح للنفاايت؟ من هنا أقول لكم اتقوا 

 .هللا، يف إقليم مديونة

 :السيد رئيس اجللسة

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

هة الويف كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن السيدة نز 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

 شكرا السيد النائب احملرتم،
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هو غري واحد املعلومة وابش نكونو كذلك أوفياء أمام       
اتفاقية  92املواطنني، هو أن مّلي قلنا املخطط اخلماسي اليوم 

ابية معتمدة من عند وزارة املالية، وهذا موقعة مع اجلماعات الرت 
فيه عمل كبري وهذه مناسبة ابش نشكرو كذلك مجيع الشركاء 

ارة احنا ووز  ،دايلنا خاصة أننا يف عمل ضمن مسؤولية مشرتكة
الداخلية واإلخوان يف اجلماعات الرتابية، ألن هذه مسؤولية 

رتابية ال مشرتكة احنا عندان التعاقد وعندان املواكبة واجلماعات
 عندها التتبع واحنا هنا ابش حىت مسألة املواكبة والتتبع يكونوا يف
مستوى متلك اآلليات دايل املواكبة والتتبع، ابلتايل ماشي ما قلنا 

ألول مرة كذلك عندان  92املخطط وما كاين والو، 
بغينا منشيو للمغرب  5159دايل من هنا ل visibilité رؤية

ا املراقبة، ألهنا مطارح مطارح تنديرو فيه ما تبقاش عندو املطارح
مركز  53الدفن والطمر وابلتايل خصنا منشيو لتثمني، غنمشيو ل

تثمني مركز كتدخله حباله حبال أي شركة، مث كذلك غادي نتمكنو 
من التثمني ألننا تنشتاغلو عمليا،  % 41إن شاء هللا نصل ل

 .الدراسات كمالت، اجلانب القانوين كمل

 :يس اجللسةالسيد رئ

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة، شكرا. السؤال املوايل عن       
اسرتاتيجية احلكومة لتعميم تطهري السائل ببالدان للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

 .النائب احملرتم

 النائب السيد الشرقي الغلمي:

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدة كاتبة الدولة، رغم اجملهودات املبذولة يف توفري البنية      
 التحتية مبختلف املدن املغربية، إال أهنا ال تليب حاجيات املواطنني

خاصة يف ما يتعلق ابلتطهري السائل. لذا نسائلكم عن اسرتاتيجية 
 .احلكومة يف جمال تعميم تطهري السائل ببالدان؟ وشكرا

 :جللسةالسيد رئيس ا

 .جوابكم السيدة الوزيرة احملرتمة      

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

 شكرا السيد النائب احملرتم،

أعتقد أن بالدان من البلدان املتميزة يف ما يتعلق ابلربانمج       
نا سائل، حبيث أننا وصلنا اليوم إىل مستوى أنالوطين للتطهري ال

مدينة أو مركز حضري. اليوم التحدي هو أن منشيو  511نغطيو 
نغطيوليشمل التطهري السائل اجملال القروي، ابلتايل كذلك هذا 
نتيجة العمل املشرتك املتناغم يف أعضاء احلكومة وخاصة احنا 

ولة ية وكتابة الدواإلخوان يف الداخلية وكذلك اإلخوان يف املال
املكلفة ابملاء مشينا ودران إدماج الربانمج الوطين لتطهري العامل 
القروي يف الربانمج الوطين لتطهري اللي كاين أصال دايل العامل 
احلضري وابلتايل هذا مكننا من أننا غندجمو إن شاء هللا ما يقارب 

 .مركز قروي ستدمج يف هذا الربانمج 9911

 :ةالسيد رئيس اجللس

 .شكرا، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب احملرتم      

 :شير ني حساحلالنائب السيد 

 شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة،

يف احلقيقة، ما خنفيوش أنه عندان شك بوجود اسرتاتيجية       
وطنية حقيقية واضحة لتعميم التطهري السائل بدليل وجود تعثر 

يف مدن ومراكز حضرية وما ابلك  وأتخر يف جمموعة من املشاريع
آيت ملول، -ابلعامل القروي. نعطي أمثلة: مجاعة "القليعة" إبنزكان

ي العائق األول أمام االستثمار "متيسيا"، مدينة اترودانت الل
والتنمية فيها هو هاذ املشروع دايل التطهري السائل املتعطل أو 
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املتأخر. ولألسف الشديد، هاذ التأخر اللي حاصل فهاذ املشاريع 
حيدث تعطال يف التنمية واالستثمار يف هذه اجلماعات، تتعرفو 

نش تدار ميكأبن اجلماعات ملزمة ابش تنفذ برامج العمل دايهلا ما 
الطريق، ما ميكنش دار حىت بنيات أساسية يف ظل أتخر هاذ 
املشاريع علما أنه يف كثري من األحيان التأخر دايل هاذ املشاريع 
ليس راجعا لإلمكانيات املالية اللي يف مرات عديدة اكتشفنا أو 

ة ملسنا أبنه التأخر بسبب عقليات دايل بعض املسؤولني. وابملناسب
 ش نقولوا أبنه حىت احنا إسوة ابلقرار الذي ال يقتذىهذه فرصة اب

به دايل الكشف على األساتذة املتغيبني خاصنا نبداو فهاذ 
اجللسة العامة نكشفو على املسؤولني الذين يتسببون يف تعطيل 
املشاريع املربجمة منذ سنوات ألن التكلفة دايل هاذ التأخري كبرية 

 راه كاين احتقان اجتماعي يف ماداي واقتصاداي وكذلك اجتماعيا.
جمموعة من اجلماعات سببه التأخر يف وفاء كل القطاعات 
احلكومية واملنتخبة ابلتزاماهتا بشأن جمموعة من املشاريع ولكن 
ابلدرجة األوىل أتخر برانمج التطهري السائل يف هذه اجلماعات 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيدة الوزيرة شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ رد      

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

شكرا، كيف ما قلتم السيد النائب احملرتم، هو أن عملية       
السهر املباشر يعين البناء واملواكبة هي دايل اجلماعات الرتابية 

 LES وال L'ONE فوضة سواء تتكونوكذلك اجلهات امل
REGIES  ولكن األساس من هذا ولكن الكامريا السي بووانو

 ...هلاذ اجلهة

 :السيد رئيس اجللسة

 .ال هو يف مجيع األحوال راه كاينة الرائسة السيد النائب      

السيدة نزهة الويف كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :ة ابلتنمية املستدامةوالتنمية املستدامة املكلف

 .غري هاذ الشي حتيدو يل عفاك من الوقت      

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي السيدة الوزيرة، تفضلي      

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

 دائما وهذا ورش وطين، أن علىغري هو ايال بغينا نتفامهو       
املسؤولية املشرتكة وابلتايل اليوم هاذ اهلدف الطموح هو أننا دجمنا 
الربانمج الوطين للتطهري السائل دايل اجملال القروي اللي كتستافد 

مجاعة ومركز قروي يف الربانمج الوطين للتطهري السائل  9911منه 
ع كاء احنا مجياحلضري هذا مكتسب، اليوم اللي فيه احنا شر 

املاء ولكن الشريك األساسي وكذلك  واإلخوان الداخلية واملالية
 ..دايلنا هي اجلماعات الرتابية وكذلك التدبري املفوض وعندان

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزيرة احملرتمة، السؤال املوايل هو آين حول آفاق 
نواب السادة الالرفع من وترية معاجلة املياه العادمة للسيدات و 

 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب

 هشام املهاجري: النائب السيد

السيدة كاتبة الدولة احملرتمة، نسائلكم عن سياسة احلكومة املرتبطة 
 .مبعاجلة املياه العادمة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيدة الوزيرة
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بة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن السيدة نزهة الويف كات
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

شكرا، كما يقال السؤال ابلسؤال يذكر، أان داب تكلمت على أن 
يشمل برانمج تطهري السائل كذلك العامل القروي لعل أهم حمصلة 
وأهم هدف طموح اللي غنخدموه هو أننا غادين نرفعو من 

طار ياه املعاجلة، وابلتايل املغرب جنح يف مرحلة أوىل يف إمستوى امل
الربانمج الوطين لتطهري السائل يف اجملال احلضري على أساس أنه 
وصل احلمد هلل ابش تكون عندو يرتتب عليها أوال نسبة كبرية من 
املياه املعاجلة هبذا الربانمج ستضاعف هذه احملطات اللي هلا كذلك 

 .تبعا برانمج مواكب نفصله

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب السيد النائب، تفضلوا

 النائب السيد هشام املهاجري:

أوال بغينا نثريوا اهتمامكم أبن منني كنثريو معكم هاذ السؤال     
كفريق املعارضة يف هاذ الظروف العصيبة اللي كتعيشها جمموعة 

عارضة  من املناطق يف املغرب، إمنا كنبينو ليكم أبننا من فريق امل
كيبحث على احللول، ماشي كنقلبو على نتكلمو على املأساة 

 .دايل املواطنني

السيدة كاتبة الدولة احنا بغينا نشوفو معكم مستقبال وكنذكروكم    
مبجموعة دايل املسائل اللي خاصها تدار يف احلفاظ على املاء، 

إجراءات دايل النقط مهمة يعين  5وغادي نطرقو غنعطوكم 
نونية اللي خاصكم تسرعو وإجراءات مالية، كيما كتعرفو كتعرفو قا

 5193من بعد سنة  12.91قطاع املاء ينظمه سابقا القانون 
ية مبثابة ميثاق وطين للبيئة والتنم 11.95جبتو القانون اإلطار رقم

منه تنص على حتيني التشريعات  2واملادة  1املستدامة، اللي املادة 
لفعل احلكومة السابقة جابت القانون رقم املتعلقة ابملاء، اب

املتعلق ابملاء، ولكن لألسف منني كنبحثو يف هاذ  41.92

مادة، ما يزيد على  915القانون السيدة كاتبة الدولة كنلقاو فيه 
مادة حتيلنا على نصوص تنظيمية ومراسيم، ومع األسف   11

كنلقاو املادة األخرية ايل كتدير يستمر العمل ابلنصوص 
تطبيقية، هاذ الشي ما حمتاج موارد السيدة كاتبة الدولة، يعين ال

 .حمتاج جرأة سياسية ابش خترجو لينا النصوص التطبيقية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيبات إضافية؟ رد    
 .السيدة..، تفضل السيد النائب احملرتم

 حممد كارمي: النائب السيد

الوزيرة، هضران على الربانمج دايل املعاجلة وتطهري السيدة    
السائل، كنظن الربانمج كيبان طموح ويين يف األوراق ويين يف 
الواقع نبغي نعرفو األسبقيات، ألن كنظن أن عدد كبري متاع املدن 
والبلدايت واجلماعات كتعرف هاذ اإلشكالية اللي مطروحة 

ا األولوايت؟ أشنو مه وخصوصا على الصعيد البيئي، ونبغي نعرفو
يعين كيفاش تتعتامدو األولوايت؟ كاين بعض املناطق اللي كتكون 
نقط سوداء على الصعيد دايل األقاليم متاع اململكة وخصوصا يف 
مدينة آسفي واملناطق اجملاورة حبال البلدايت سد كزولة اللي فيها 

 31 وال 41واحد الربكة راكدة اللي كنظن أهنا تقريبا ليها واحد 
عام وكتزاد تعفنا يوما بعد يوم، وكنظن أنه ابملناسبة دايل الزايرة 
دايل مدينة آسفي أنك حتاويل تديري واحد الزايرة لتما إن شاء 
هللا، حناولو نلقاو حلول يعين مشرتكة ألن اإلمكانيات دايل البلدية 
إمكانيات ضعيفة، والدراسات اللي تدارت يعين تكلفة كبرية 

ن يف الزايرة اللي غتديري ملدينة آسفي حاويل بزاف، كنظن أ
تربجمي بلدية سد سد كزولة إن شاء هللا وتشويف الوضع البيئي 

 .والظروف اللي كيعيشوها هاذ السكان، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد السيدة الوزيرة، تفضلي
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السيدة نزهة الويف كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :دامة املكلفة ابلتنمية املستدامةوالتنمية املست

ابلفعل منهجيا هو اللجنة هي اللي عندها قانوان احلق يف أهنا جتيز 
ق ليعين املشاريع اليت غادي يشملها هاذ الربانمج خاصة يف ما يتع

 ابملراكز دايل اجملال القروي؛

معيار  وأول النقطة الثانية جتاز هذه املشاريع حسب األولوايت
للجماعات واملراكز القروية من هنا كنتكلموا على  اللي هو يعين

 ال القروي اللي عندها الدراسة؛مشويل هاذ الربانمج ألول مرة اجمل

 كنتكلموش السيد النائب احملرتم هكا كالما  املسألة الثالثة حنا م
وإمنا على معطيات، اليوم فعال متكن املغرب أن يكون عندو إنشاء 

 21يف طور اإلجناز  5112يف  59حمطة معاجلة مقابل  994
من املياه  % 24حمطة معاجلة اللي غتمكن إن شاء هللا من 

 املعاجلة العادمة.

ويف إطار الربانمج الوطين لتطهري السائل للعامل القروي اللي تدمج  
ألول مرة يف الربانمج الوطين للعامل احلضري إن شاء هللا ستضاعف 

قية  نه بلد عندو آاثر حقيهذه املياه وهذا كسب للمغرب خاصة وأ
 .كنعيشوها كلنا من التغري املناخي وأوهلا ندرة املياه

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، آخر سؤال يف هذا القطاع وهو حول بلورة خمططات 
جهوية العتماد اإلقتصاد األخضر للسيدات والسادة النواب 

 .رتمحملاحملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب ا

 :النائب السيد حممد التوميي بنجلون

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن التدابري املتخذة لبلورة خمططات 
 .جهوية وإقليمية العتماد اإلقتصاد األخضر؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب

السيدة نزهة الويف كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :التنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامةو 

ما قلت سابقا السيدة النائب احملرتم هو أن بالدان احلمد هلل هي 
منكبة على ورش تنزيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، 
بشكل عملي حنا أحلنا على األمانة العامة للحكومة اجلانب 

ندان اليوم اجلانب اإلجرائي عالقانوين فيما يتعلق ابملراسيم، ويف 
خمططات قطاعية كل قطاع اليوم خبري دران طلب عروض ابش 

دايهلا يعين املخطط دايل التنمية  يدير ليهاميشي عند كل قطاع 
املستدامة لكل قطاع وكذلك غتكون عندان إن شاء هللا يف نفس 

موا على نتكلالتوجه خربة لكل جهة إن شاء هللا، ويف هذا اإلطار 
التوجه على اإلقتصاد األخضر ألن هذا غادي يعطينا 

اخلريطة يف تثمني النفاايت ابش يكون عندان واحد الورش  واحد
 .دايل خلق الثروة وكذلك خلق مناصب الشغل

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .التعقيب للسيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد التوميي بنجلون

السيدة الوزيرة، ولكن السيدة الوزيرة حنا حنا اليوم بصدد تطبيق    
واحد املقتضيات اللي هي صادق عليها املغرب مرورا بسكوهتومل، 

، ومشينا 55، مراكش كوب 59ريو دي جينريو، ابريس كوب 
يف هاد هذا خيار إسرتاتيجي وصادقناه ولكن يف أرض الواقع، 

والفصل  49والفصل  5199 أرض الواقع حنا نزلنا دستور دايل
كلهم تيتكلموا على التنمية املستدامة واحلق يف املاء واحلق   941

يف بيئة سليمة وكل هذه األشياء، ولكن كتبقى حرب على ورق 
ألن اليوم اللي جينا للحقيقة كنلقاوا أبن البيئة ملوثة والقطاعات 

رفيها عاحليوية كلها إىل بغينا انخدوا غري الدار البيضاء اللي كت
مزاين، التدبري املفوض تيدبر بواحد اإلرجتالية كبرية وكاين مشكل 
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يف مجع النفاايت وكاين مشكل يف الناحية دايل الشاحنات 
واحلافالت اللي هي متهالكة، وكاين مشكل كذلك يف قنوات 
الصرف الصحي، وكاين مشاكل يف اإلكتظاظ يف الطريق، كاين 

، ما  املدن وما كتبشرش ابخلريواحد املشاكل اللي هي كثرية يف 
كاين حىت شي تدابري اللي هي اختاذت بطريقة جدية وال دايهلا 
ولينا كنشوفوا أبن هاذ اجملال األخضر اللي كلنا غادي نديروا 
مساحات خضراء اللي يكون متنفس تدير واحد املساحة اللي 
هي صغرية كيجي اإلكتضاض، كيجيو الباعة اجلائلني كيويل واحد 

 .وائية يف التسيري، عندان مشاكل كثرية يف هاد اجملالالعش

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، هل من تعقيبات إضافية، ردكم السيدة الوزيرة احملرتمة 
 .تفضلي

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

جملس النواب، وابلتايل عندما نقول ال نقول   حنا مسؤولني أمام   
كالم من الفراغ، اليوم الدراسات اللي هي خمططات عمل هي 
مشروع تعاقد مع اجلهات أربع جهات انطالقت وهي طنجة، 
تطوان، احلسيمة، مراكش، آسفي، والدار البيضاء وسطات، 

على اجلهات األخرى  نشتغل كذلك على احملطات التالية
املخططات دايل محاية البيئة وتثمينها، هذا من  لنستكمل هذا

جانب وهذا بتعاقد خاصة مع الشريك األساسي دايلنا اللي هو 
وزارة الداخلية واإلخوان يف الوزارات األخرى، الورش الثاين هو أننا  
كذلك نشتغل منكبني بشكل عملي ابلتواريخ ابلدراسات اللي  

 .كمالت على تصنيع تثمني النفاايت

 :اجللسةرئيس السيد 

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم وعلى ردكم وعلى حسن 
مسامهتكم يف هاته اجللسة، وننتقل إىل القطاع املوايل وهو املتعلق 

ابلطاقة واملعادن والتنمية املستدامة يف سؤالني، األول عن السياسة 
الطاقية لبالدان للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .دستوري، فليتفضل أحد السادة النواب احملرتمني، تفضلال

 :عبد الودود خربوش السيدالنائب 

سياسة لعلى اآلفاق والتطلعات املنتظرة ل نسائلكم السيد الوزير
 الطاقة؟احلكومية يف جمال 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .جوابكم السيد الوزير احملرتم

 :تدامةتنمية املسالسيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن وال 

 .بسم الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

أشكر الفريق احملرتم على هذا السؤال، غادي جناوب ألن السؤال   
موجز غنجاوب إبجياز ابش ميكّنا نتفاعلو السياسة الطاقية كلها 
يف سؤال دايل دقيقة ونصف، لكن يكفي أن نقول أبنه من 

قة غادي توصل حجم االستثمارات يف الطا 5141إىل  5191
تقريبا مليار دايل الدرهم استثمارات،  411مليار دوالر،  31إىل 

هاذي التقديرات مبشاريع حمددة ماشي فقط خيال، طبعا كاين 
ثالثة دايل احملاور رئيسية، احملور األول هو الطاقات البديلة 

ور الثاين املؤشرات، احمل انطلقت فيها البالد دايلنا ومن بعد نعطيو
جاعة الطاقية كيف نستهدف أحسن األوىل كيف ننتج هي الن

أحسن، الثانية كيف نستهلك أحسن، واحملور الثالث وهو 
املخطط دايل الغاز الذي هو خمطط طموح جدا اللي كاين سؤال 

 .حوله ميكن نعطي فيه بعض التفاصيل

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب للسيد النائب احملرتم
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 :بوشالنائب السيد عبد الودود خر 

السيد الوزير، احنا كنتيقو فيكم وكنتيقو يف هاذ احلكومة وطبعا    
املنجزات كثرية يف جمال الطاقة البديلة ال أحد ينكر طبعا ما قطعته 

، 5، 9بالدان سواء على مستوى الطاقة الشمسية يف حمطات نور 
، وحمطات الطاقة الرحيية يف الشمال واجلنوب، وأخريا ليس أخريا 4

دايل سيمانس كامصا اللي غادي يدعم هاذ السياسة املصنع 
الطاقية يف بالدان، اإلشكال السيد الوزير هو كيفاش يعين هاذ 

وء ما أوال الض كيف؟األهداف ختدمنا انتظارات املواطن البسيط؟  
يبقاش ينقطع، اثنيا يكون ابب الضغط الكايف وهنا غادي نعطيك 

موعة من الكهرابء يف جمبعض األمثلة على اعتبار القطاعات دايل 
وكلميم مث الضغط املنخفض خاصة  الزاك-آسااملناطق من بينها 

عندان مثال يف اجلماعة دايل األطلس الصغري، بوزاكارن، إيفران، 
تيموالي، اتغجيجت، أداي، أمضي ما ميكنش املواطن خيدم 

 donc املكيف يف الصيف، مث النقطة األخرية هي ارتفاع الفواتري
ثة دايل النقط إيال خدمت عليهم احلكومة أعتقد أهنا هاذ الثال

 .ستحقق الشيء الكثري للمواطن املغريب، وشكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .للرد تفضلوا هل من تعقيب إضايف؟ كلمة للسيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

ها ينش سياسة يف البالد دايلنا واللي كتنهجأوال ما كنعتقد ما كا   
احلكومة إال خدمة للمواطن وخدمة لإلقتصاد الوطين،خصنا 
نكونو متفقني وإال ما غيصادق عليها ال برملان وحىت املراقبة 
ستكون قاسية من طرف الربملان وحىت املواطن ما غيكونش  

ر و كيستوعب هاذ السياسات، وذلك احلكومة احلالية من أهم األم
اللي مركزين عليها كيفاش املواطن بدا كيمتلك هاذ السياسات 
يويّل كيفهمها، هاذ السياسة الطاقية بغينا ابش املواطن مّلي يبغي 
الكهرابء يلقاها ملي بغا احملروقات يلقاها يف ظروف حسنة أبمثنة 

مناسبة يف كل وقت ميكن أن حيققها يف العامل القروي إيال كان يف 
ي، لكن أيضا بغينا اإلقتصاد الوطين اللي كيطور العامل احلضر 

بواحد الشكل كبري جدا اليوم مسعنا وزير الصناعة ال بد لالستجابة 
 .أيضا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل هو عن مشروع إدخال الغاز 
الطبيعي املسال للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .لتنمية، تفضل السيد النائب احملرتمالعدالة وا

 :حممد مرزوقالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

كشفت وزارة الطاقة   5193السيد الوزير، يف أواخر سنة    
واملعادن واملاء والبيئة عن مشروع ضخم السترياد الغاز طبيعي 

مليار درهم، ولذا  31السائل مشروع قدرت تكلفته آنذاك حوايل 
لسيد الوزير عن أمهية هاذ املشروع وعن كيفية تنزيله؟ نسائلكم ا

 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .الكلمة للسيد الوزير اجلواب

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

أشكر النائب احملرتم، ولكن نبغي أنكد حبسب دائما يف إطار 
تعلق مرت مكعب فيما ي السياسة الطاقية، اليوم كنستهلكو مليار

ابلغاز اهلدف يف إطار السياسة الطاقية غنوصلو خلمسة دايل 
دايل املليار، مبعىن حنتاجو إىل استثمارات  3مليارمبعىن غنزيدو 

وهاذ الشي عالش كان املشروع اللي كيتكلموعليها دايل مشروع 
مليار دايل الدوالر  3.1مندمج فيما يتعلق ابلغاز اللي هو 

ت، على أية حال، ألنه اآلن الدراسات يعين طلبات التقديرا
يعين   سنأحتيار املستشارين جاري ابش خنتارو العروض جارية اخ
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اللي فيها املغاربة وفيها األجانب، ما غنديروش فقط جمموعة 
غرياألجانب بل من الطلبات يكونو فيها املغاربة ابش ميكن أيضا 

اذ ة تكون حاضرة، ابش ميكن لينا نستجبو فعال هلالشركات املغربي
املوضوع واآلن األمور جارية هو مندمج فيه امليناء، فيه النقل دايل 
الغاز، فيه أيضا احملطة دايل معاجلة الغاز، فيه واحد العدد دايل 
املكوانت دايل هاذ املشروع اللي هو مشروع طموح ابلنسبة لبالد 

 .دايلنا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :عبد العزيز لعايض النائب السيد

شكرا السيد الوزير على اجلواب دايلكم وتنوير للرأي العام، احنا 
ما تنشكوش يعين يف املقدرة دايلكم السيد الوزير ويف املقدورات 
دايل األطر دايل وزارة الطاقة واملعادن، واحنا جد فرحني هباذ 

ملشروع ولكن هاذ املشروع يف انتظارالسيد الوزير تبشروان يعين ا
ابلبشرى الكبرية دايل يكون عندان إن شاء هللا يعين الغاز الطبيعي 
دايل املغرب ويكون عندان البرتول دايل املغرب، بغيناكم تسرعو 
هباذ املشاريع كيما قلتو السيد الوزير املشروع اللي ذكرتو تيتكلم 

طار القانوين وتيتكلم كذلك على مركب مينائي على إمتام اإل
وصناعي متخصص وكيتكلم على رصيف لرسو البواخر وتيتكلم  
كذلك على خمازن الستقبال الغاز املستورد، وتيتكلم على أانبيب 

كلم وتيتكلم يف األخري   311نقل الغاز ومنها واحد األنبوب دايل 
أكثر ثقة  نعطيو على حمطات لتوليد الكهرابء، اليوم إيال بغينا

للمواطن، تيخصنا نفعلو هاذ املشاريع السيد الوزير، تيخصها خترج 
للوجود ابش املواطن يبدا يشعر ابلفعل أبن عندان سياسات اللي 

 .تتطّبق، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .هل من تعقيب إضايف؟ الرد السيد الوزير تفضلوا

 :تدامةتنمية املسالسيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن وال 

أان أشكر النائب احملرتم ألنه يف احلقيقة كنشكر على املتابعة 
الدقيقة، طبعا هذا التكامل بني املؤسستني كل واحد كيقوم ابلدور 
دايلو، لكن اللي نبغى نوضح أكثر أبن هاذ املشروع يف هاذ 
التعقيب دايلو راه ما كيخرج يف شهر، شهرين، ثالثة، أنتما عارفني 

 بغينا خنرجو غري طريق فيها كلم وبغينا خنرجو كاين اإلخوان إيال
رؤساء اجلماعات غري زرعو األشجار هذا خصك صفقة وبعد 
الصفقة تيخصك اإلجناز ومن بعد إىل غري ذلك، فما ابلك 

مليار دايل الدرهم، مشروع اللي غادي حيقق  31مشروع دايل 
ندها لغاز يكون عاالستجابة هلاذ السياسة الطاقية اللي بغينا ا

مكون أساسي ابش نرتاجعوعلى الفيول يبقى الفحم النظيف الغاز 
زائد الطاقات املتجددة، يعين هذا بطبيعة احلال األهداف دايلو 
البيئة مث أيضا املغرب احلمد هلل يصبح منوذج يف هاذ اجملال خلق 
فرص دايل الشغل، يف نفس الوقت راك اتكلمتو ملا كتكلمو هذا 

اللي كنشتغلو عليه، أان قلت ليكم اآلن الدراسات اختارينا املركب 
 املستشارين اآلن غندوزو هلاذوك الشركات اللي بقاو

précalifiés   اللي اآلن ابش خنتارو اجملموعة اللي هي مناسبة
اللي غادي تعطينا أحسن عرض، ماشي أحسن عرض من حيث 

رض حىت عالغاز كيفاش جنيبوه وكيفاش أننا نسوقوه، اّل أحسن 
يف التصنيع كيفاش غادي يكون حىت القيمة املضافة اللي غادي 
خيلقوها حىت املوارد البشرية حىت واحد العدد دايل األمور اللي 
احنا واضعينها يف هاذ املوضوع دايل طلبات العروض املكتب 
الوطين للكهرابء، ابإلضافة غلى ذلك تشجيع أيضا 

 ... االستكشافات الغازية
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  :اجللسةس السيد رئي

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن ارتفاع أسعار فواتري الكهرابء 
الذهب للسيدات والسادة النواب احملرتمني من  واد-الداخلةجبهة 

 .فريق األصالة املعاصرة، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 عزيزة الشكاف: النائبة السيدة

تخذة اءات والتدابري املالسيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن اإلجر 
اد الداخلة جهة و  لضبط اإلستهالك الفعلي للكهرابء لساكنة

 .الذهب، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .للجوابالكلمة لكم السيد الوزير 

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

 رطبعا إبجياز انتما عرفني املشاريع الكبرية اآلن اللي يف إطا
املخطط الكبري للجنوب اللي داخل فيه الكهرابء من حيث 
اإلنتاج دايل الطاقة مث من حيث نقل الطاقة مث من حيث الوصول 
إىل بعض املناطق اللي ما كانش كيوصل هلا الكهرابء، إذن التوجه 
طبعا مثل اإلخوان مجيعا املغاربة كاملني كاين واحد النظام دايل 

كيقول   اجلميع هاد النظام دايل الفاتورة الفاتورة اللي كينطبق على
دايل  %22لنا حسب اإلحصائيات ومن بعد ميكن التفاصيل 

دايل املشاركني كيخلصوا  %22املغاربة كيخلصوا الشطر شرط 
درهم  911الشطر األول اللي املعدل اللي كيأديوا ما كيفوتش 

أحياان كتجي فرص حبال الصيف الناس كيستعملوا التربيد  
م لوا آليات كيجيوا الناس الزوار بكثريو ابلتايل كيمكن هلكيستعم

يدخلوا الشطر الثاين آنذاك كطبق هاديك التعرفة، ولكن ميكن ليا 
كيأديوا يعين   %11كيأديوا   %11نقول لك ابلنسبة للداخلة 

 .الشطر األول

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 يدة عزيزة الشكاف:النائبة الس

كتعرف أن جهة الداخلة واد الذهب وخصوصا الداخلة هي 
مدينة سياحية، وابلتايل كنعرفوا أن املدن السياحية الساكنة دايهلا  
كتكون ساكنة حمبة للحياة، ساكنة كرتضى ابلقليل وساكنة ما 
فيهاش الشكوى بزاف، يعين هنار اللي شكات هاذ الساكنة من 

ش يعين عرف وكون متأكد أن الفواتري ارتفعت، ابارتفاع الكهرابء 
توليي أحياء السيد الوزير مثل حي الرمحة وحي الغفران وحي األمل  
كيدفعوا الساكنة دايهلا داك شي اللي كيدخلوه شهراي يف املدخول 
الشهري دايل العائلة، هذا يعين أن كاين مشكل حقيقي هاذ 

عرفوا مكامن ش نعاجلوا ناملشكل حقيقة خاصنا نوقفوا عليه مجيع اب
اخللل ونعاجلوها يعين بطريقة مشرتكة، ألننا كنعرفوا أن هاذ املسألة 
دايل الفواتري هي اللي كتسبب االحتقان داخل الساكنة وما كاين 
الش نوصلوا لداك املستوى، من األفضل أننا كجهازين نشوفوا 

م فني كمكامن اخللل فني كاين وجنيبوا لكم الفواتري وتشوفوا بعين
واصل غالء هاد الفواتري ونلقاوا احلل اجلميع ابش نتفاداوا 

 .االحتقان ونتفداو وخندموا الساكنة، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة لكم السيد الوزير للرد

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

بل أهنا كل مكوانهتا ال ميكن أن تقطبعا ابلنسبة للحكومة يعين ب
تكون فاتورة مغلوطة، إال إذا وقع شي غلط يف احلساب وهذا  
كيوقع طبيعي كيمكن يوقع يف احلساب الغلط إىل غري ذلك، هذا 
ميكن يوقع ويال كانت شكاية راه الوكالة اإلقليمية مستعدة جتاوب 

انت  ك  مع الناس هذا إيال كنا كنتكلموا على واحد املنطقة اللي
كتاخذ الكهرابء من عند اجلماعة من بعدوالت اتبعة املكتب 
الوطين مبعىن والت كتجيهم الفاتورات من اللي والت تتجيهم 



 

  

 

 

 

 

  دورة – النواب جملس مداوالت  - 7102أكتوبر 

 

35 

الفاتورات ماشي هي منني كياخدوهم من عند اجلماعة أحياان 
جماان، لكن أيضا كيمكن لينا نشوفوا اإلمكانية وهذا هو سياسة 

 أوقات يبدى يتستعمل الكهربة يف النجاعة الطاقية كيفاش املواطن
حمددة، يستعمل اآلليات اليت ال تستهلك أكثر طبعا انتما كتعرفوا 
أبن الغالء الذي وقع جا ما بني يونيو وأكتوبر مبعىن فرتة الصيف  

 .كيمكن لنا نعاجلوها معكم ما كاين حىت مشكل مرحبا

 :السيد رئيس اجللسة

روي الشمولية للعامل الق شكرا جزيال ، سؤال حول برانمج الكهربة
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من نفس الفريق األصالة 

 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم

 :توفيق امليموين النائب السيد

السيد الوزير، نسائلكم عن تقييمكم لربانمج الكهربة القروية 
اذ هالشاملة وكذلك عن اإلجراءات املتخذة لتجاوز بعض تعثرات 

 .الربانمج واملشاكل املرتبطة به

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

سبق يل وجاوبت على هاذ املوضوع، ولكن ميكن لينا حنا كوزارة 
نوجدوا واحد التقرير ونرسلوه الفرق الربملانية ابش يكون عندهم 
املعطيات وشنو هي الربامج اللي كاينة، اللي ميكن ليا نقول أبنه 

منني كنقولوا وصلناها  %11.32ما تبقى اآلن تنتكلموا على
وصلناها للدوار، بعد ذلك املواطن كيطلب ابش نوصلوا لو، حبال 
املا شحال من واحد تيقول ليا راه واخا وصلتو هاد الرقم اللي  

ا ليها كنوصلوها الدوار ال هي وال املكتعطيو ، ال حنا كنتكلموا ع
 l'abonnement وابلتايل من بعد ذلك هو خاص يطلب

 5192/5194حبال املدينة، حنا اللي ابقي اآلن هو مربمج 

واللي ماشي مربمج  %11.45غادي نوصلوا إن شاء هللا ل 
داخل يف املشروع دايل خمطط العامل القروي، ابش ميكن لنا نوصلوا 

إىل، بقات بعض احلاالت كتعرفوا انتما يف العامل إن شاء هللا 
القروي حاالت معزولة، فبالتايل ابش نوصلوا الكابل كتوصل ل 

املليون هادو راه كنقلبوا على املقاربة  95د املليون  91د املليون  4
اللي دخل فيها اجلماعات ودخل يف الربانمج الشمويل أو نديروا 

 .ملكانإىل هذا ا ا نوصلوا اخليطالطاقة الشمسية أقل كلفة من أنن

 :السيد رئيس اجللسة

 .تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد توفيق امليموين

السيد الوزير، سؤالنا كان كذلك حول املشاكل املرتبطة به واليت 
تؤدي إىل تعثر اإلنتفاع هباذ الربانمج، السيد الوزير هناك جمموعة 

املرتبطة هباذ الربانمج كاين اإلنقطاعات املتكررة  من املشاكل 
كنحسبوها على هاذ الربانمج، كاين كذلك غالء الفواتريألن 
الفواتري كتجمع كتقرا مثال لسنة أو لسنتني كتجي فاتورة فيها 

درهم يعين املواطن يف  91111درهم وال  1111وال  4111
رئيس كاين يد الالعامل القروي ما كيقدرش خيلص هاد الفواتري، الس

انقطاعات انجتة عن بعض األعطاب، مثال إيال مشى حىت خسر 
الدجياكتور أو الرتونسفورماتور، تيبقى تقريبا شهر أو شهرين ما  
كيتمش اإلصالح دايلوا وكيتقطع الضوعلى واحد الساكنة كبرية 

دار كتبقى  211، دار 311يف الدواوير اللي رمبا توصل ل 
شهر و شهرين، السيد الوزير واحد أ 4مقطوع عليها الضو 

املشكل اللي هو مشكل كبري جدا وهو املشكل دايل األعمدة 
املتساقطة حىت هو مراتبط هباذ الربانمج، السيد الوزير هادي 
عندي صور حية هلاذ األعمدة، إذا امسحتوا السيد الوزير صور 

 ،حية تبني مدى خطورة هاذ األعمدة ابلنسبة لساكنة العامل القروي
هناك هتديد حقيقي حلياة الساكنة وحياة األطفال هنا كاين 
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حاالت اللي حدا املدارس، كاين حاالت اللي فوسط الدواوير 
وهاذ األعمدة املتساقطة السيد الوزير راه ماشي بني عشية 
وضحاها وإمنا راه لسنوات وهاذ األعمدة متساقطة، كاين هناك 

 .آالف 91اللي هو  واحد العدد اللي كدبتوه يف جلسة سابقة

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب احملرتم عن 
 .الفريق اإلشرتاكي

 حممد املالحي: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

فعال السيد الوزير نثمن اجملهودات احلكومية فيما خيص هاذ    
ر ات السيد الوزياجلانب هذا ولكن كاين واحد اجملموعة اتإلكراه

فيما خيص املناطق القروية واللي ابش ما نكررش اللي قال السيد 
النائب احملرتم كاين هناك يعين ضعف التيار الكهرابئي السيد 
الوزير، كاين هناك بعض الدواوير اللي حلد الساعة متمشي 
الكهربة دايهلا وهي مناطق ماشي ملزمة ماشي هي دايل الشتات، 

ير السيد الوزير اللي عندها واحد الصبغة اترخيية ولكن كاين دواو 
ويف املناطق الشاطئية حلد الساعة متمش الكهرابء دايهلا، خاصكم 
السيد الوزير تقوموا بزايرة استطالعية وتوقفوا على واحد اجملموعة 
اتملعوقات ابش ميكن هاذ اإلشكالية دايل هاذ الكهربة اتلعامل 

 .يعي دايهلا يف هاد اجملال هذاالقروي اتخد واحد املسار الطب

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا رد السيد الوزير احملرتم تفضلوا

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

أان كنشكر النائبني احملرتمني، ولكن لعلمكم أان كنبغي 
أنكد ال فعال ال هو راه رجعنا من بعيد كيما كيقولوا ابللغة 

من  ،ىكنتكلموا دااب عل  % 94سنة من  51رنسية يعين يف الف

بعدما كنا كنقولوا ما كاينش الكهرابء إال أنه اآلن ابقا بعض 
احلاالت، غري ابش حنطوا األمور يف السياق دايهلا هاذ الشي ال 
ميكن أن ينكره أحد، واش العمود إيال طايح أان غنكروا، عمود 

ت سابقا برملاين على العامل القروي وال اإلنقطاعات، أان كن
والشكاايت كثرية ولكن اللي ميكن يل أنكد ليكم، ما تبقى من 

و  5194و 5192الدواوير كما أشرمت إليه هذا إن شاء هللا 
يف إطار هاد احلكومة مع املكتب الوطين راه كاين  5191

اتفاقيات، كاين برامج اللي غادي يوصلوا لواحد املستوى، اللي 
م إشكال غنديرهم يف خمطط مشويل للعامل القروي ابش ميكنا عنده

نوصلوا إىل أعلى نسب، لكن شنو اللي وقع بغيت نقوهلا للسادة 
النواب احملرتمني وهو أن يف األول كان املواطن يف العامل القروي  
كيطلب فقط ابش يشعل الضو وابلتايل دار برانمج شامل على 

تصادية، طورت أيضا أنشطة هاذ األساس، اآلن طورت أنشطة اق
عائلية إجتماعية، وال اآلن حىت الشبكة خاصها نوع، ولذلك 
حسب التقدير اللي ميكنلي نصححوا من بعد، حجم 
اإلستثمارات اآلن ابش طوروا الشبكة ابش ما توقعش 
اإلنقطاعات ابش نبدلوا احملوالت، ابش ميكننا نستاجبوا ميكن 

تيم مقسمة على سنوات، وكل مليار دايل السن 521تقريبا واحد 
إقليم اليوم ااتفقت مع اإلخوان غنوجدوا بكل إقليم شحال دايل 

 .اإلستثمارات

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، آخر سؤال يف القطاع هو حول استغالل 
ة النواب والساد وتيزنيت للسيداتبعض املناجم إبقليمي طاطا 

 .نائب احملرتمي، تفضلوا السيد الاحملرتمني من فريق التجمع الدستور 

 عبد هللا غازي: النائب السيد

 السيد الرئيس،
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 ما هو تقديركم اجتاه التحفظات واإلعرتاضات املعرب السيد الوزير،
عنها من طرف بعض الفعاليات احمللية خاصة اجملتمع املدين يف 

ت استغالال أقاليم تيزنيت وطاطا ابخلصوص، إيزاء مشاريع
  فتحت بشأهنا مساطر البحث العمومي يف األسابيعمنجمية واليت

 .القليلة املاضية؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .اجلواب السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

طبعا أشكر السيد النائب احملرتم على السؤال، أقول للمغاربة أنه 
 43ما يف البحر ملك للدولة ما حتت األرض وما يف السماء و 

مليون مغريب، ابش هاذ القضية نكون واضح حىت ولو كنت حتت 
منك واحد البري دايل البرتول راه ملك للدولة وليس ملك 
لصاحبها، لذلك اثنيا الدولة ماشية يف إطار دايل اإلستثمار أنتما 
عارفني كيفما بغا يكون االستثمارصغريوالّ كبري كاين اجلانب دايل 
احرتام دايل البيئة هذا ال ميكن أن يقبل أحد أن يكون هناك أي 
مشروع مدمر للبيئة، وراه القانون اجلديد دايل البيئة اآلن جاي 
اللي غنطوروه أكثر إستجابة للطلبات دايل دايل السيدات 
والسادة النواب مث للرأي العام، األمر الثاين جلسنا مع اجلامعة 

 قنا على أن يرى املواطن آاثر املعادن يفالوطنية دايل املعادن اتف
 le devoleppent durable منطقته ما مسيناه ب

local  التنمية املستدامة احمللية واتفقنا على واحد اجملموعة دايل
 .األمور اللي إن شاء هللا سنعلن عنها قريبا يف هاذ

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .تعقيب السيد النائب احملرتم

 هللا غازي: النائب السيد عبد

 شكرا السيد الوزير،

ابلفعل لن جنادل حول أمهية اإلستثمارات املنجمية، ولكن يف    
نظران ال ميكن تصور توطني مشاريع حبساسية مماثلة دون رضى 
واخنراط الساكنة احمليطة إن مل نقل احتضاهنا من طرف هذه 

بيئي لالساكنة، اثنيا ال جيب أن تقتصر دراسة التأثري على اجلانب ا
احملض املسألة تتجاوزها إىل الوقع اإلجتماعي حني يكون هناك 
رفض أو تشكيك يف هذه املشاريع ال نرى أنه من الضروري 
فرضها، اثلثا ضروري استحضار هشاشة بعض احمليطات، احمليط 
احليوي دايل شجر أركان ندرة أو شح املوارد املائية يف بعض 

د الوزير، أخاطب فيكم روح املناطق املخاطر دايل اهلجرة السي
 ... املدبر احمللي ما هي

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيد 
 .الوزير فيما تبقى من الوقت تفضلوا

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

انس  بري جدا، أان استقبلتاّل أان كنعتقد أبنه هذا واحد امللف ك
دايل املنطقة كاملني وشرحت ليهم الفلسفة دايل اإلستثمار 

ع واآلاثر اإلجيابية كما اآلاثر السلبية راه أي استثمار إيال بغييت تزر 
شجرة راه عندها أتثري حىت هي على البيئة وخا تتزرع شجرة، 

آاثر،  ندائما كنعطي هاذ املثال، فلكن البد املواطن حيس أبنه كاي
دايل احلوايج نتمىن ومعذرة إيال كنت   5لذلك احنا امشينا ب

كنطول ألن هاذ الشي ما كاين فيه غري اإلفادة ما فيهش احملاكة، 
 ...وهو أن بغينا يستفدو الناس حمليا التشغيل

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الوزير على ردكم وعلى حسن 
اجللسة. وننتقل القطاع املوايل وهو القطاع  مسامهتكم يف هاته

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين يف سؤالني، األول 
حول حتيني ومراجعة بعض القوانني الصادرة قبل اإلستقالل 
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للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 
 .الكلمة ألحد السادة النواب، تفضل

 هشام صابري: السيد النائب

 السيد الرئيس،

ال تزال عدة قوانني مطبوعة ابلفرتة اإلستعمارية وحتتاج إىل مراجعة. 
فما هي السياسة اليت تعمل احلكومة على تطبيقها يف احلقل 

 التشريعي؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .السيد الوزير تفضلوا

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :كلفة ابلعالقات م  اللرملان واجملتم  املدينامل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،

 2111أوال السؤال جد مهم ألنه يف املرحلة اإلستعمارية حوايل    
نص قانوين صدر اليوم احلكومة ملتزمة إبطالق جلنة عليا لتحيني 

علن عن إطار ينظم هاذ وتدوين التشريعات وغادي قريبا سي
العملية، اثنيا األولوية معطاة للقوانني اللي تصاغت وكتسبب 
إشكاليات للمغاربة، وهلذا واحد اجملهود كبري ّدار يف هاذ العقود 

نص تقريبا اللي  411املاضية، أذكر الوالية السابقة راه حوايل 
تعتمدات، اثلثا كاين مستجد دايل الدفع بعدم الدستورية اآلن 

نا القانون التنظيمي يف جملس املستشارين قريبا غيتعتمد ويشكل لي
 .لإلسراع يف هاذ األمر، وشكرا حافز

 :السيد رئيس اجللسة

 .رد الفريق، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 النائب السيد هشام صابري:

ال خيفى عليكم السيد الوزير أن جمموعة القوانني املعمول 
م واث من احلماية الفرنسية، ومن بني أههبا حاليا تعترب إرث مور 

ي القوانني اليت تعود اليت هلاته الفرتة قانون اإللتزامات والعقود، الذ
صدر منذ أزيد من قرن من الزمن والذي يعترب التشريع العام جلميع 
فروع القانون األخرى، أذكر أيضا، ليس على سبيل احلصر، قانون 

األساسي ألمالك الدولة للدولة مبثابة القانون  9193فاتح يوليوز 
، أذكر خاصة هذا النص القانوين 9191العامة املعدل بظهري 

نظرا ألمهيته حبيث أنه هو الذي ينظم وضعية األمالك احملبسة 
واألراضي اجلماعية والغاابت وأراضي اجليش وأراضي األموات، 
 املناجم وأموال الغائبني وتعلمون أن وضعية هذه العقارات أنه يف
 حالة عدم تسويتها تعترب عائقا ليس فقط للتنمية اإلقتصادية بل
، تعترب عائقا أيضا لتطوير املدينة والتساعها، السيد الوزير احملرتم

نسائلكم كذلك هل حكومتكم عازمة على وضع خمطط تشريعي 
برسم الوالية احلكومة احلالية؟ إذا كان اجلواب ابإلجياب أنمل 

فون ابجلدولة الزمنية هلذا املخطط منكم سيدي الوزير أن تو 
التشريعي، ألنه يالحظ أنه ابلرغم من أنقضاء السنة األوىل من 
والية هذه احلكومة، فإهنا مل تعلن بعد عن خمططها التشريعي 

 .وأهدافه

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ الكلمة لكم 
 .عقيبالسيد الوزير للرد عن الت
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السيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات م  اللرملان واجملتم  املدين

املخطط التشريعي كان يف الوالية السابقة ألن كان  -أوال
التزام ابلتنزيل دايل الدستور، هلذا كان خصنا نوضعو برانمج، اليوم 

نع من التشريعي، ال ميالربملان هو صاحب اإلختصاص يف اجملال 
أن تتقدموا مبقرتحات قوانني يف القوانني اليت أثرمتوها ألن العمل 

، الربملان مع احلكومة، جنتهدو ابش واحد 5عمل مشرتك ب
نص نعملو على املراجعة دايهلا وهاذ  2111الرتسانة دايل حوايل 

املراجعة راه بدات، ما ميكنش نبخسو الدور دالربملاانت السابقة 
 .لي كانو، وشكراال

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل حول تفعيل الدراسة القبلية ألثر 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق وجدوى القوانني 

 .العدالة والتنمية، الكلمة ألحد السادة النواب، تفضل

 :جواد عراقي النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

ة على التنظيمي لتسيري أشغال احلكومينص القانون  سيد الوزير،ال
تفعيل آلية دراسة األثر القبلية اخلاصة ابلقوانني، وعليه نسائلكم 
السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة لتفعيل هذه اآللية اهلامة؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا

لوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد مصطفى اخللفي ا
 :املكلف ابلعالقات م  اللرملان واجملتم  املدين

اإلجراء األساسي وهو أننا، السيد النائب احملرتم، أننا نعمل على 
إصدار املرسوم قريبا إن شاء هللا، العمل فيه تقدم كثريا حىت يكون 

 .هنالك نص قانوين ينظم هاذ العملية، وشكرا

 :لسةالسيد رئيس اجل

 .تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 حممود إمري: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

مر على صدور القانون التنظيمي ألشغال  السيد الوزير،
منو  91احلكومة ما يزيد على سنتني ونصف واللي نص يف املادة 

 نعلى أنه: " كلما اقتضت الضرورة مبوجب قرار لرئيس احلكومة أ
ترفق مشاريع القوانني بدراسة حول أثرها" ما يهمنا السيد الوزير 
هو هذا الوعد دايلكم أن تقدموا لنا آجال واضحة، نطلبو منكم 
أنكم تقدمو لنا آجال واضحة إلصدار هذا املرسوم التنظيمي 
املنظم لعملية الدراسة، خصوصا وأن الدراسة غادي يضمن لنا 

ونية متكن الربملان من مناقشة قان جودة النصوص التشريعية وغادي
ابلتوفر على املعلومات الكافية بدل اإلعتماد على اجتهادات 
 فردية، السيد الوزير من شأن التأخر يف تفعيل هذه اآللية أن يرتتب

عليه إشكال كبري وأن يرتب صعوابت خصوصا على مستوى 
 .تنفيذ هذه القوانني

اعد يف راسة القبلية أن يسأخريا السيد الوزير من شأن تفعيل الد 
قالع هبا وأيضا متريرها لإل توجيه اختيارات احلكومة ويف تيسري سبل

سيساهم يف حتسني الصورة، وغادي نعطيكم مثال السيد الوزير، 
يف دراسة املشروع املتعلق ابلدفع بعدم الدستورية كان هناك توجه 

سات اعلى أنه منرو بواحد املرحلة التصفية، لكن عدم وجود در 
 .قبلية يعين حال دون ذلك، شكرا السيد الوزير
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 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ رد دايل السيد الوزير تفضلوا السيد       
 .الوزير

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
املكلف ابلعالقات م  اللرملان واجملتم  املدين الناطق الرمسي 

 :ةابسم احلكوم

ما تفضل السيد النائب احملرتم ابإلشارة إليه جد مهم، ألن       
هاذ املوضوع دايل الدراسة القبلية هاذي إضافة نوعية. احلكومة 
يف مرحلة أوىل اعتمدت واحد الدليل وهو موجود عند األمانة 
العامة للحكومة دايل الدراسة القبلية لآلاثر االقتصادية، املالية، 

ملان  بيئية للتشريعات. ولكن ينبغي أن نعلم، أوال الرب االجتماعية، ال
كما احلكومة بيده طلب رأي مؤسسات احلكامة حبال اجمللس 

وغريها،  la HACA االقتصادي واالجتماعي والبيئي حبال
هاذ الشي فعال كيثري إشكال ألنه كيطول املدة دايل التشريع، 

شي  يناش حىتولكن راه يف إمكاننا ما نقولوش أبنه حاليا ما كا
إمكانية للدراسة القبلية، كاينة ومتاحة لكن االلتزام اللي عند 
احلكومة يف القريب العاجل ألن املشروع شبه جاهز على مستوى 
األمانة العامة للحكومة انطالقا من الدليل اللي كان اتعد خاصة 
أن هاذ األمر مهم جدا، ال سيما أن بعض النصوص القانونية ما  

  االعتبار األاثر دايهلا اجلانبية على الفئات الليكناخذوش بعني
ما كتكونش حاضرة أثناء العملية دايل التشريع، إن شاء هللا غادي 
يف القريب نعتمدو هذا املرسوم هذا النص التنظيمي واللي غادي 

 .يتيح التقدم فهاذ اجملال، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

السجناء املضربني عن  سؤال حول تعامل إدارة السجون مع      
الطعام للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة ءامنة ماء العينني

السيد الوزير، يوجد يف السجون املغربية اليوم عدد كبري من       
ات اليت اإلفاد املعتقلني الذين خيوضون إضراب عن الطعام وفق

تتقدم هبا عائالهتم واحملامني دايهلم، هاذ اإلضراب عن الطعام 
وصل يف حاالت متقدمة إىل درجة التوقف عن شرب املاء، مما 
صار يشكل خطر حقيقي على السالمة دايهلم وعلى احلياة 
دايهلم. هاذ السجناء السيد الوزير، موجودين يف العهدة دايل 

املسؤولة على إدارة السجون. رجاء،  احلكومة ابعتبار أن هي
السيد الوزير، ما تقولوش لنا السلطة القضائية مستقلة ألن هاذ 
السجناء عرب ما تفيد به عائالهتم كيتعرضو ملعامالت حاطة من 

 .الكرامة داخل السجون، كتمس ابلكرامة دايهلم

اليوم أشنو دارت احلكومة يف هذا السياق؟ هل سننتظر حىت       
لنا شي حد من أبناء املغاربة داخل السجون، أوال حرصنا  ميوت

على سالمتهم؛ اثنيا على السمعة دايل الدولة املغربية، اليوم  
كنسائلو احلكومة ما ميكنش يكون هاذ الصمت املطبق حول 
وضعية حقوقية خطرية ما ميكنش الربملان املغريب ما يهضرش فيها، 

ت، شنا هي املبادرات؟ ما ينمكنش احلكومة تقدم لنا شنو عمل
 .شنو هي الوساطات حلل هاذ األمر ألنه خطري؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا      

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
املكلف ابلعالقات م  اللرملان واجملتم  املدين الناطق الرمسي 

 :ابسم احلكومة

 .رمحن الرحيمبسم هللا ال

احلكومة كانت جد سريعة يف التفاعل مع هذا السؤال، ألن        
كنعتربو الربملان جمال طبيعي ملناقشة القضااي اللي كتشغل الرأي 
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العام. مكاينش صمت مطبق، كاين نقاش كاين بياانت كتصدر، 
وما كاينش هترب من املسؤولية، ما غنقولوش احنا السلطة 

مة السجون حتت املسؤولية د املندوبية العا القضائية مستقلة ألن
للسجون اللي هي حتت املسؤولية دايل احلكومة. اليوم الصباح  
كان عندي اجتماع مع السيد رئيس احلكومة، وكان اتصال مع 
املندوبية دايل السجون حول هاذ املوضوع ألن كاينة متابعة، أوال 

كون وال ، يال أحد يتمىن ابش يتعلن على اإلضراب على الطعام
ما يكونش راه عندو أاثر نفسية صعبة، ال أحد يتمىن ابش يبقى 
شي واحد معتقل وهاذي جزء من املسؤولية حبيث جمرد ما يعلن 
على إضراب على الطعام وزارة الصحة، املندوبية العامة للسجون 
مع الوكيل العام للملك كتحدث آلية دايل املتابعة بشكل لصيق 

ضلت السيدة النائبة وشريت له أي حالة ما ألن أي حالة كما تف
ميكنش لنا احنا نقبلو ابش يوقع تظاهر وأان عندي أصدقاء  
كنعرفوهم اللي خضعو إلضراابت وقاموا إبضراابت على الطعام 
مرات عقود وما زال كيعانيو من املخلفات دايهلا، نتمناو أن 
 اإلضراب عن الطعام هو وسيلة احتجاج ما غاديش أان ندخل يف

واألسباب، ولكن راه كاينة مسؤولية ابش ما  احليثيات واملضمون
توقعش أي تدهور ويقع تدخل يف احلني خاصة وأن القانون دايل 

كتلزمنا ابش اإلخبار دايل الطبيب دايل   949السجون املادة 
املؤسسة يتبع الوضعية الصحية ابنتظام، يقدم اإلسعافات 

ي ويف للمستشفى العموم الضرورية، عند اإلقتضاء خاصو يتنقل
احلالة إيال وقع اإلعالن أبن اإلضراب ترفع راه أيضا خاص يكون 
اإلشعار ويوقع التتبع دايل ما بعد هاذ احلالة من جهة املندوبية 
العامة يف املراسلة هي حريصة ابش تبع الوضعية دايل مجيع 
السجناء بغض النظر عن الوضعية دايل القضااي وال امللف وال 

ابعة وال املآل دايهلا هاديك مسؤولية وماشي من مصلحة كيما املت
 ...قليت ال احلق املواطن حقه يف الصحة وال البالد

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلي السيدة النائبة       
 .احملرتم

 بثينة قروري: النائبة السيدة

ة تتابع تتابع حالة مع احلكوم السيد الوزير، أكيد أن املندوبية      
احلالة دايل املضربني عن الطعام، لكن احنا املتابعة ابلنسبة لنا ما  
كنشوفوهاش هي قياس الضغط ومستوى السكر يف الدم. 
التساؤل احلقيقي هو شنو عملت احلكومة فهاذ الشي من غري 
املتابعة؟ قيام السجناء اإلضراب عن الطعام خضوع اإلضراب عن 

هي معناهتا أهنم كيحملو الكفن دايهلم يف يدهم، معناهتا  الطعام
 51اختناق وسائل دايل احلوار والوساطة السيدة الوزير، هناك 

مجعية حقوقية يف إطار التنسيقية قدموا طلب للمندوب دايل 
السجون ابش يتلقاو يقوموا بوساطة مع هاذ املضربني عن الطعام 

ابة د الساعة مل يتم اإلستجلثنيهم عن اإلضراب عن الطعام، حلدو 
لطلب هاذ اجلمعيات السيد الوزير. السيد الوزير، املضربني عن 
الطعام ومعهم معتقلني يشتكون من سوء املعاملة، ومن اإلهاانت 
املتكررة، وهاذي مناسبة ابش نطالبوكم بنتائج التحقيقات اللي 

 .أعلنتم عليها غري ما مرة حول اإلدعاءات دايل التعذيب

 :د رئيس اجللسةالسي

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل       
السؤال املوايل وهو األخري يف هذا القطاع حملو األمية والرتبية غري 
النظامية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
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 السادة احلضور،

إن فشل تدبري حمو األمية ابملغرب يطرح أكثر من تساؤل،       
فهل مت القيام بتقييم دقيق وواقعي هلاذ امللف؟ وهل لدى احلكومة 
إسرتاتيجية واضحة لتدبري السياسة العمومية يف هذا اجملال مبا 

 حرتام مبادئ احلكامة اجليدة وربط املسؤولية ابحملاسبة؟يضمن ا

 :السيد رئيس اجللسة

 .جواب السيد الوزير تفضلوا      

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
املكلف ابلعالقات م  اللرملان واجملتم  املدين الناطق الرمسي 

 :ابسم احلكومة

ائبة على طرح هذا السؤال، أعتقد أوال كنشكر السيدة الن      
هاذ اجلواب خاصو واحد اجللسة مطولة. املغرب خيوض حرب 

مجعية  3111على األمية، كريبح فيها نقاط سنواي، حاليا عندان 
ختوض هذه املعركة بنصف مليار درهم، زائد العمل اهلام اللي  

ألف  411كتقوم به وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حلوايل 
ألف مستفيد يف اجلمعيات. النتيجة املغرب  311يد زائد مستف
، ولكن الوضع احلايل 5193و 5113نقط ما بني  91ربح 

، إيال شفنا املاضي  % 41خمجل غري مقبول ألن اياله وصلنا 
غري مقبولة. املطلوب  4/91، ولكن 4/91، دااب 1/91كان 

و األمية حموهو نضاعفو اجملهود، يعين دااب كنرحبو نقطة كل عام يف 
، 5159يف  % 51نقط، ابش نوصلو ل 5خاصنا نوليو نرحبو 

هاذي كتقتضي واحد التعبئة وطنية، احلكومة حاليا نظمت هنار 
اجلمعة والسبت مناظرة وطنية حتت الرعاية السامية جلاللة امللك 

يف  % 91، 5159يف  % 51وتقدمت فيها إسرتاتيجية 
هاذ  اإلمكانيات احلكومة، هاذ اإلسرتاتيجية تعبأت ليها 5151

السنة ضاعفت امليزانية املخصصة حملو األمية ضاعفناها كميزانية، 
وهذا واحد اإلجناز كبري. املفروض اليوم وهو واحد التعبئة شاملة، 

ّدار نظام معلومايت، ما خصش يبقاو شي مجعيات اللي واخا مها 
أقلية ما خاصش يبقى عندان مشكل من حيث التنفيذ الفعلي 

وخاص واحد العمل آخر اللي هو  ذا الربانمج، وخاص التتبع،هل
 .حماربة اهلدر املدرسي

 :السيد رئيس اجللسة

ئبة تعقيب الفريق، تفضلوا السيدة النا شكرا السيد الوزير،      
 .احملرتمة

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

صحيح السيد الوزير، هناك جمهودات جبارة، ولكن لألسف       
األرقام خمجلة وكذلك فشل قطاع حمو األمية رهني بفشل راه 

منظومة الرتبية والتكوين كما قلتم السيد الوزير، اللي هاذ املنظومة  
كتعطينا جمموعة من األميني لألسف وكيوليو عبء على الرتبية 
غري النظامية. وهنا كنوهو ابملنشطني اللي كانلقيو هلم العبء دايل 

جمة ينا السيد الوزير، أنه تكون سياسة مندهاذ الفئة، وابلتايل عل
شاملة للنهوض سواء ابلرتبية النظامية وابلرتبية غري النظامية،  
كذلك السيد الوزير كنطالبو بتحفيزات للفئة املستهدفة مبحو 
األمية خاصة ابلعامل القروي وحىت ابلعامل احلضري، الفئات اهلشة 

 راكز حمو األميةحىت تقبل على األنشطة دايل حمو األمية وم
ونتخلصو من هاذ وصمة عار اللي هي يف جبني املغاربة لألسف 

، 5192واحنا نعتارفو أننا ما متكناش أننا نقضيو على األمية من 
 .وفق األجندة دايل امليثاق الوطين للرتبية والتكوين

السيد الوزير، كتحطو صحيح هناك خمرجات هلاذ الندوة       
ود ا حتقق، ولكن لألسف يعين تستلزمها جهالوطنية وكنتمناوا أهن

جبارة للتنسيق اللي هو حمكم وحكامة وربط املسؤولية ابحملاسبة  
 .كذلك
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ شكرا       
السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. وننتقل إىل 

لف ابلصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي آخر قطاع وهو املك
يف سؤال أول عن اإلقتصاد اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، الكلمة ألحد السادة النواب 

 .من الفريق، تفضل السيد النائب

 حممد معايط: النائب السيد

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

يعرف قطاع االقتصاد اإلجتماعي والتضامين عدة إشكاليات       
 مرتبطة ابلتنظيم والعصرنة والتسويق وتعدد املتدخلني، كما يعرف

ضبابية يف اختاذ ويف معايري الدعم املقدم للتعاونيات واجلمعيات 
 .وخاصة املتعلق ابملعارض وبتسويق املنتوجات

ا هي التدابري اليت اختذهت لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، ما      
الوزارة من أجل جتاوز هاذ اإلشكاليات وهاذ املشاكل املطروحة؟ 
أيضا ما هي اخلطة واإلسرتاتيجية لتجاوز معاانة هذا القطاع؟ 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلي      

ة والنقل حالسيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السيا
اجلوي والصناعية التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال اهلام واهلام جدا، ألن       
اليوم موضوع اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين هذا من احملاور 

التنمية  يوم يف التدبري ويفالرئيسية أو من القطاعات األساسية ال
احمللية ويف تطوير يعين منظومتنا اإلقتصادية كذلك، ألن االقتصاد 

من  % 91االجتماعي اليوم يف جمموعة من الدول أصبح يشكل 
نسبة الداخلي اخلام. طبعا ابلنسبة لنا التجربة املغربية ككل هي 

، صحيح أنه من 5115جتربة بدات على مستوى املؤسسايت يف 
ضامن لناحية الثقافية والقيمية اجملتمع املغريب هو جمتمع فيه قيم التا

منذ يعين القدم، وابلتايل فاليوم ميكن تكون صحيح ميكن تكون 
جمموعة مالحظات ولكن نبغي نطمأن السيد النائب احملرتم، أن 
اليوم قطاع اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين هذا قطاع اليوم نشتغل 

جية جديدة للقطاع، هاذ الرؤاي اإلسرتاتيجية على رؤية إسرتاتي
اجلديدة على القطاع تستحضر هاذ التشخيص، تستحضر 
جمموعة إشكاليات اللي كاينة، ولكن نطمئنكم كذلك أن هاذ 
 القطاع ما نقدروش نقولو أبن كاينة ضبابية يف التدبري ولكن كاينني

يف  ممتدخلني كثر، ألن كاينة جمموعة من املؤسسات كتدخل اليو 
اإلقتصاد اإلجتماعي، ولكن دور القطاع احلكومي الوصي هو 

 .التنسيق بني كل هذه القطاعات املتدخلة

طبعا، اليوم كذلك كاين شريك أساسي اللي هو اجلهات،       
فبمقتضى القانون التنظيمي اجلديد دايل اجلهات، اليوم اجلهات 

ى لأصبحت شريك أساسي وابلتايل فاملعارض اللي كتنظم ع
املستوى اجلهوي وايال الحظتو نظمنا جمموعة من املعارض يف 
جمموعة دايل اجلهات، هذه املعارض االنتقاء فيها ابش جناوبك 

كتكون  ،على سؤال املشاركني، اإلنتقاء فيها يكون عن طريق جلن
جلن حملية وجلن جهوية من أجل انتقاء املشاركني، طبعا املشاركني 

قانون قانونية سليمة، وانتما كتعرفو أن الخاصهم يكونوا يف وضعية 
اليوم فيه العديد من  995.95اجلديد املؤطر للتعاونيات 

اإلجيابيات ابلنسبة للحركة التعاونية يف بالدان، واليوم كذلك أعداد 
ألف تعاونية  94التعاونيات هي يف ارتفاع، اليوم راه عندان تقريبا 
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يغته ة على القانون بصغري يف ظرف وجيز من بعد ما مت املصادق
 .اجلديدة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب       
 .احملرتم

 حممد احلمداوي: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة، حنن كذلك بدوران ننتظر هاته       
ميع اللي كيعرف اجلاالسرتاتيجية لكي تفعل يف هذا الواقع 

التعاونيات وما تعيشه من اختالالت على مستوى التسيري، على 
مستوى اجملال الدميقراطي الختيار اهليئات املسرية، كما أنه 
معروف ال تنمية بدون دميقراطية ما ميكنش يكون عندان اقتصاد 
اجتماعي انجح إيال ما كانتش هيئات اللي كتشرف على الشق 

كاتب تعاونني، فيها إشكاالت حقيقية يف اختيار املالتعاوين بني امل
اإلدارية، يف اختيار املكاتب املسرية. تصورو أن يف بعض احلاالت  
كيتحول املسري دايل التعاونية وكيمنح حىت تقدمي التقرير املادي 
واألديب كما حصل يف املنطقة دايل "زوادة" للتعاونية دايل احلليب 

لية، و يف إطار التنسيق مع وزارة الداخوحبضور السلطة، وهنا كنبه
هاذ احلياد السليب ألن مشاو املتعاونني عند السلطة قالوا هلم 
حاولوا ديرو شوية من هنا وشوية من هنا، ال خاص املكاتب 
تنتخب عندها مصداقية ومن غري هاذ الشكل هذا ما ميكنش 

 ريكون عندو نتيجة، أكثر من ذلك نتمىن املعايري دايل االختيا
اللي ما عندوش مجاعة يف الوقت دايلو، ما يتعطاهش الدعم وما 

 .يشاركش يف املعارض وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب احملرتم، ما       
آش غتعطينا، انتهى الوقت.. ما  la régie عارفش الوقت دايل

توري، مع الدستعقيب إضايف لفريق التج ..la régie عطاتنيش
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم

 عبد هللا غازي: النائب السيد

السيدة كاتبة الدولة، القطاع دايل االقتصاد االجتماعي       
والتضامين جاء يف التصريح احلكومي أنه غادي تعطاه أمهية اللي 
تيستحقها، تنتمناو فهاذ االسرتاتيجية أهنا إيال راعات االنزالقات 

اينة يف القطاع، ولكن كذلك متشي تستأنس ابلتجارب اللي ك
الناجحة، كاين جتارب انجحة وملهمة على املستوى الوطين، على 
مستوى بعض اجلهات وبعض األقاليم يف اهليكلة كنتمناو كذلك 
أننا نرتقيو ابلعمل التضامين واالجتماعي كقطاع اقتصادي حنو 

قامت بدراسات أقطاب اقتصادية قائمة الذات. هناك أقاليم 
هليكلة القطاع يف أفق االرتقاء دايلو ألقطاب اقتصادية، نتمناو أن 

صة فهاذ االسرتاتيجية، وفهاذ الرتسانة التشريعية املقبلة، نلقاو الفر 
 يلقاو هاذ الفاعلني احملليني اللي انتما واعيني ابألمهية دايهلم على

، يلقاو صمستوى النسيج االقتصادي يف املناطق القروية ابخلصو 
اجملال ابش يتطورو وابش يرتقيو واستئناسا كما قلت ابلتجارب 

 .الناجحة األخرى، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

الكلمة لكم السيدة الوزيرة، هناك تعقيب إضايف آخر معذرة،       
الفريق احلركي.. عفوا اجملموعة النيابية، تفضلوا.. هذا انتهى 

التوقيت خذاه الفريق احلركي  مها كانوا خذاو la régie الوقت
 .اثنية 52اثنية عندكم تفضلوا السيد النائب يف حدود  52
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 رشيد محوين: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، أعتقد أن االقتصاد التضامين واالجتماعي       
هو مدخل أساسي لتحقيق الكرامة والعدالة االجتماعية 

سي كذلك خللق الثروة والتشغيل واالقتصادية، ومدخل أسا
عدد كبري من اجلمعيات خصوصا الشبكة . ابلنسبة للشباب

املغربية لالقتصاد التضامين قامت مبجهود كبري وأطرات اآلالف 
دايل الشباب وأسسوا تعاونيات، ولكن مع األسف التمويل ما  
كاينش السيدة الوزيرة، أان كنقرتح عليكم خلق بنك خاص لتمويل 

 ...عاونيات، كذلك إخراج القانون يف أسرع وقتهذه الت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا، انتهى الوقت، هل من       
تعقيب إضايف آخر؟ الكلمة لكم السيدة الوزيرة للرد عن التعقيبات 

 .اإلضافية

لسيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل ا
الصناعية التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة اجلوي و 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا للسادة النواب على هاذ التفاعل واللي كيدل على       
اهتمامنا مجيعا هبذا القطاع احليوي واإلسرتاتيجي يف بالدان، واللي  

ج الثروة ا كما ذكرمت يشكل اليوم يعين فرصة للتشغيل، فرصة إلنت
وفرصة حلل العديد من املشاكل اإلجتماعية خاصة املرتبطة 
بتشغيل الشباب والنساء يف العامل القروي. فاليوم طبعا اإلشكال 
احلقيقي هو أنه ال زالنا اليوم ال نتوفر على قانون إطار، واحنا 
بصدد اإلشتغال عليه، وكتعرفو أنه إخراج القوانني اإلطار يف أي 

أمر سهل ولكنه أمر كياخذ وقت، ألن قانون  قطاع هي ماشي
إطار هو يعين يؤطر يعين سنوات وكيأطرعقود ماشي حبال يعين 

قانون عادي، فبالتايل فاإلشتغال اليوم على هاذ الورش التشريعي 
هو مفتوح مع، يعين، مع اجلهات املعنية. كذلك أنه من 

كاين   ،اإلشكاليات احلقيقية اليوم كاين إشكالية دايل التمويل
إشكالية دايل التسويق، كاين إشكالية كذلك دايل التأهيل بعض 
مكوانت احلركة التعاونية، وهنا ما ميكن لناش نقولوا يكون عندان 
حكم عام، عندان تعاونيات اليوم يف املغرب اللي هي تعاونيات 
عملها جد مشرف وتشغل شباب وأعداد كثرية من الشباب ومن 

 .كاينة تعاونيات اللي عندها إشكالياتالنساء، ويف نفس الوقت  

ففي إطار هاذ املنظومة اجلديدة، وهاذ الرؤية اجلديدة، نسعى       
 اليوم إىل النهوض هبذا القطاع حىت يستجيب لتطلعاتنا مجيعا وحىت

يستجيب للتحدايت، وفهاذ السياق نبغي أنكد أن اليوم طبعا 
ل عليها،  نشتغذكرتو بتجارب انجحة، جتارب انجحة للرؤية اليت

ال ميكن إال أن تنطلق من استحضار التجارب الناجحة سواء 
على املستوى الوطين أو على املستوى الدويل، وكذلك من 
تشخيص مضبوط ودقيق واللي يف هناية املطاف كيفما قلت عندان 
عناصر قوة مهمة جدا يف احلركة التعاونية يف املغرب ويف اإلقتصاد 

بشكل عام، وهنا مؤخرا يعين جمموعة من،  اإلجتماعي والتضامين
 ...يعين، األنشطة املرتبطة هبذا القطاع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة، السؤال املوايل حول حتسني       
شروط الصحة والسالمة يف قطاع الصناعة التقليدية للسيدات 

يتفضل أحد مية، فلوالسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتن
 .أعضاء الفريق، تفضل السيد النائب احملرتم.. شوف واحد اخر

 ابراهيم الضعيف: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

صاد التقليدية واإلقتة السيدة كاتبة الدولة املكلفة ابلصناع
تعد الصناعة التقليدية من القطاعات اإلنتاجية اليت  ،االجتماعي
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إيالء اإلهتمام الالزم للسالمة الصحية، وحيث أن ال يتم فيها 
اإلهتمام جبانب السالمة الصحية للصناع التقليدين جيب أن ينال 
احليز األوفر يف برامج الوزارة. لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، 
عن إسرتاتيجية وزارتكم يف النهوض ويف اإلهتمام هبذا اجلانب من 

صال يديني الذين وضعيتهم هشة أالسالمة الصحية للصناع التقل
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلوا      

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 لرئيس،شكرا السيد ا

 شكرا السيد النائب،

فعال موضوع حتسني شروط الصحة والسالمة يف قطاع       
الصناعة التقليدية هذا كذلك من املواضيع اليت حتظى أبمهية داخل 

أو  5192القطاع سواء من خالل اإلسرتاتيجية اللي كانت يف 
خالل كذلك الربامج اليت نعتمدها اليوم، ألن صحة وسالمة هذه 

اللي هي شرحية مهمة يف جمتمعنا مرتبطة اليوم بصحة  الشرحية
وسالمة املواطنني، خاصة قطاع الصناعة التقليدية اخلدمايت، 
الصناعة التقليدية ذات البعد اخلدمايت، فصحة توفري شروط 
السالمة مرتبط كذلك بسالمة املواطنني وصحتهم، ومن هنا 

ارة، وهنا نبغي لوز تكتسي هذه الربامج أمهية خاصة ابلنسبة لنا يف ا
أنكد ليكم أنه يعين كاين وعي هبذا األمر، ومتت بلورة أو إعداد 
جمموعة من الدراسات، دراسة مع كلية الطب يف الدار البيضاء 
من أجل الوقوف على املخاطر خاصة خماطر األمراض املهنية، 
خاصة حرف الصياغة والفخار والدابغة، وكذلك اليوم هناك 

طب والصيدلة بفاس تتعلق ابلقيام بفحص مع كلية ال دراسة
وتشخيص التسمم الذي ميكن أن يقع انتج عن إستعمال الصناع 
للمعادن الثقيلة والناتج عن مزاولة بعض احلرف املرتبطة ابلدابغة 
يعين يف يف مدينة فاس، إذن فالوعي هبذا األمر موجود، اليوم 

ل ن أجنشتغل كذلك على إجناز أدلة ودالئل وعروض وبرامج م
الزايدة يف التحسيس مبخاطر بعض املخاطر واألمراض اليت ميكن 
أن تكون انجتة عن تعرض صناع والصانعات خاصة يف بعض 
اجملاالت، كيفما قليت النجارة واحلدادة والفخار والدابغة 
واألحجار الرخامية كذلك، فهاذ األمر ولكن نبغي أنكد أنه 

ع ذلك الوقاية اللي كتوزع ماجملهودات اللي كتبذل والوسائل دايل 
 .حنتاج اليوم ومسحو يل نقول لكم بصراحة حنتاج إىل ثقافة جديدة

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للفريق، تفضلوا السيد النائب 
 .احملرتم

 النائب السيد عبد اللطيف العيدي:

 شكرا السيد الرئيس،

نتها الوزارة  ا على احملاور اللي تبيف احلقيقة السيدة الوزيرة اطلعن   
كإسرتاتيجية يف معاجلة هاذ اإلشكال دايل احلماية الصحية 
والسالمة دايل الصناع التقليديني، وال ميكن إال أن نثمن هاذ يعين 
احملاور اللي تبنيتوها، إال أن يعين هناك إضافة ميكن أن نضيفها 

احد جيت و السيدة الوزيرة وهي يف احلقيقة كنشكروك أنك هن
السياسة دايل التواصل ودايل القرب من الصناع التقليديني وزريت 
الورشات وقفيت يف الورشات على اآلالت اللي كيخدمو هبا 
والظروف اللي كيخدمو فيها، لذلك كنقرتح على السيدة الوزيرة 
هو يعين شراكة مع اهليئة دايل اجملتمع املدين، األطر دايل الوزارة 

ت دايل الوزارة يعين ما يقدروش يغطيو هاذ يعين واّل املندوبيا
يقومو هباذ املهمة يف وسط هاذ القطاع اللي هو كبري وضخم 
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جدا، لذلك كنقرتح أنه تكون واحد الشراكة مع اهليئة دايل اجملتمع 
املدين واجلمعيات اللي كتعمل واللي عندها مبادرات يف هذا اجملال 

 .لتحقيق هذا األمر وهي الوحيدة الكفيلة ابلتعاون معنا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ منر آلخر 
سؤال يف هذا القطاع وآخر سؤال يف هاته اجللسة عن دعم وتطوير 
قطاع الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 

 .الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد مالل

 شكرا السيد الرئيس،

يف إطار النظام الداخلي نسائلكم السيدة كاتبة الدولة عن    
اإلجراءات والتدابري اليت ستتخذوهنا لدعم وتطوير قطاع الصناعة 

 التقليدية ببالدان ؟

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .الكلمة لكم السيدة الوزيرة

دولة لدى وزير السياحة السيدة مجيلة املصلي، كاتبة ال
والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

 :املكلفة ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا لكم السيد النائب والفريق احملرتم على هذا السؤال، أوال 
نبغى نذكر يعين يف موضوع الصناعة التقليدية مبجموعة دايل 

من الناتج  %4مو على قطاع يساهم ب املعطيات، احنا كنتكل
دايل  5.4الداخلي اخلام كنتكلمو على قطاع كيشغل تقريبا 

املليون من املغاربة يعين قطاع مهم ومهم جدا، طبعا احلديث على 
دقائق  5اإلجراءات والتدابري صعب أنين جناوبك يف دقيقة أو 

 ولكن كتجي جلنة وغادي جتي امليزانيات وستكون فرصة لتقدمي
 .برانجمنا وتقدمي يعين مجيع يعين اخلطوط العريضة هلاذ الربانمج

طبعا أول مسألة ميكّنا نتكلم عليها هو الربانمج احلكومي،     
فالربانمج احلكومي خصص حيزا مهما ملوضوع الصناعة التقليدية 
واالقتصاد االجتماعي، طبعا هاذ اإلهتمام اللي عطاه الربانمج 

 ليدية واللي كان فيه التأكيد على إعادةاحلكومي للصناعة التق
جاذبية وجودة املنتوجات التقليدية مث إجراءات مرتبطة ابلتمويل 
مرتبطة ابلتسويق مرتبطة بتقوية املؤسسات وبنيات املقاولة و 
  البنيات املنتجة يف الصناعة التقليدية، طبعا كتعرفو أبن القطاع

نة إسرتاتيجية اليوم كاي 5192-5112كانت عندو إسرتاتيجية 
جديدة كذلك نشتغل عليها وهي يف مراحلها األخرية وغتجي 
مناسبات من أجل مزيد من عرضها ويعين مناقشتها، طبعا قطاع 
الصناعة التقليدية إهتمام به أمهيته كنقوهلا دائما وغنكررها أنه 
خيتزل ماشي فقط منتوجات تقليدية، ولكنه خيتزل ثقافة املغرب 

ريخ املغرب وحضارة ومستقبل املغرب كذلك، وهوية املغرب وات
 .شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا

 :النائب السيد حممد مالل

شكرا السيدة كاتبة الدولة، حنا ما كنختلفوش على أن 
احلكومة والدولة كتقوم بواحد اجملهود مهم لتحسني الظروف 

عيشية خاصة دايل هاذ الفئة، ويف هاذ الباب فنطالبكم السيدة  امل
كاتبة الدولة، أنكم يعين يف قانون املالية ويف قوانني املالية اجلاية 
أهنا أتهنا تكون واحد اإلجراءات لتحسني الظروف اإلجتماعية 
واإلقتصادية اللي كتعيشها هاذ الفئة. فهاذ الفئة تعاين من عدم 

  ية الصحية، عدم توفرها كذلك على التقاعد،توفرها على التغط
كذلك أن هاذ القطاع كيعيش جمموعة من اإلكراهات، 
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اإلكراهات املتعلقة أساسا ابلتسويق، املتعلقة ابلتكوين، املتعلقة  
كذلك بغياب رؤية مندجمة يف هاذ القطاع. وحنا يف إطار اجلهوية  

ات ك اجلهكان على الوزارة أهنا متشي يف هاذ اإلجتاه، أن كذل
تلعب واحد الدور ألجل تنشيط و كذلك الرفع من املستوى دايل 
هاذ القطاع، كذلك القطاع يعيش نوعا من العشوائية، فاللي  
كنطلبو من احلكومة كذلك أهنا يكون واحد التنظيم دايل هاذ 
القطاع ابلشكل اللي غادي تكون الصورة دايلو وكذلك تكون 

 .....اللي كتصنع. كذلك هادواحد اجلودة حىت يف املنتوجات 

 :السيد رئيس اجللسة

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

 الكبري قادة: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، تكلمتوعلى األمهية دايل القطاع دايل الصناعة    
 ة، ولكن لألسف أن القطاع والفئة دايل الصناع التقليدينيالتقليدي

تعيش مشاكل عديدة ومتنوعة مبختلف مناطق املغرب، وال سيما 
يف املناطق النائية كما هي حالة إقليم فكيك، نظرا أوال إلنعدام 

اع البنية التحتية ألن هاذ املناطق تنعدم فيها البنية التحتية للصن
حيان  كالية دايل التأطري، ألن يف بعض األالتقليديني، مث هناك إش

كنلقاوا إقليم شاسع كنلقاو فيها وكالة أو وكالتني دايل الصناعة 
  211، 311التقليدية، وابلتايل املديرية بعيدة فبعض األحيان ب 

كيلومرتعلى الصناع التقليديني، كذلك مشكل دايل التمويل ألنه 
لكربى، د منه اجملمعات اانعدام التمويل، ألن التمويل عادة كتستاف

أان كنتكلم عن الفئات املستضعفة اللي عايشة يف األحياء 
 .....اهلامشية، اللي عايشة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم من 
 .الفريق الدستوري التجمع الدستوري

 :عبد الودود خربوشالنائب السيد 

دعم الصناعة التقليدية، السيدة الوزيرة بغيت فقط يف إطار    
داملليون دايل الدرهم، خصص لدعم  1نذكركم بواحد املبلغ دايل 

الصناع  donc املادة األولية للجهات الثالث، الصحراء
التقليديون يتساءلون ما مصري هاذ املبلغ املخصص من الوزارة 

لة أخرى، مسأدايلكم بتعاون مع وكالة تنمية األقاليم اجلنوبية؟ 
مركب الصناعة التقليدية يف مدينة كلميم، أتخر إجناز هاذ املركب 
السيدة الوزيرة، وابلتايل أان أدعو إىل التسريع يف إجناز هذا املركب، 
ويف نفس الوقت املراعاة دايل اهلوية دايل مدينة كلميم، ألن كاين 

 يفبعض اجلهات اليت تريد بناء املركب يف منطقة حضارية جدا، 
حني أن املركب دايل الصناعة التقليدية ارتباطا ابلثرات املغريب 
وابهلوية دايل املدينة، خصو يتم بناءه ويف املنطقة دايل الرحبة 
والصناع التقليديني، يعين يف مدينة كلميم القدمية، شكرا السيدة 

 .الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

زيرة يف للسيدة الو  شكرا السيد النائب على احرتام الوقت، الكلمة
إطار الرد، معذرة السيدة الوزيرة، تعقيب إضايف؟ ما رفع احد 

 .ثواين السيد الرئيس 2يدو، تفضل السيد الرئيس، 

 يس فريق األصالة واملعاصرة:رو، رئالنائب السيد حممد اشرو 

شكرا، حقيقة من أكرب املشغلني للقطاع السيدة الوزيرة، 
يرة، ز ولكن مرتبط ابلقطاع السياحي، الصناع التقليديني السيدة الو 

 ت؟دايهلم بغينا اسرتاتيجية آش دار  ما كيقدروش يسوقو املنتوج
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الرئيس انتهى الوقت، تفضلوا السيدة الوزيرة احملرتمة

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة

مرة أخرى، شكرا السادة النواب على هاد التفاعل اللي كيأكد    
اهتمامنا مجيعا هباد القطاع نبدا بكلميم اللي طرح السيد النائب 
ابلنسبة لكلميم الوزارة مستعدة وراسلنا اجلهات املعنية املشكل  

  وعاء عقاري مننيكان يف العقار كان مشكل يف توفري يعين
غيتفك املشكل على مستوى اإلقليم وتوفري الوعاء العقاري حنا 
موجودين ما اعدانش مشكل واإلمكانيات املالية املرصودة هلاذ 
املشروع، ابلنسبة يعين التعميم امسحوا يل السادة النواب أننا نعمموا 

 مونقولوا الصناع التقليديني يعين يف املغرب خمتلف املناطق كله
عندهم ظروف صعبة وكلهم عندهم املشاكل امسحوا يل من 
اإلنصاف أن نسمي األمور مبسمياهتا عندان صناع وصانعات اللي 
مها اخطاو خطوات مهمة وأهلوا املقاوالت دايهلم أو التعاونيات 
دايهلم أو األطر اللي كيشتغلوا فيها واللي كنفتخروا هبم واللي 

روفة ويل ألسواق عاملية كبرية معانطلقوا إىل مستوى التصدير الد
وحنا كنعرفوهم وكنشوفوهم وعندان صناع صحيح عندهم مشاكل 
والدور دايلنا اليوم هو أنه تعزيز البنيات التحتية والفضاءات 
للعرض، فاليوم كتالحظ أبنه كاين جمهود كبري دار عرب سنوات ما 

برية ك  نقولش غري هاذ السنة دارعرب سنوات وال زال مستمرا بوترية
لتوفري فضاءات من أجل اإلنتاج والعرض والتسويق وهنا نعطي 
دور الصنعة دور الصنعة اللي مها واحد الدور كاين اليوم تقريبا 

دار صانعة يف العامل القروي كتوجه للنساء لتوفري  22غنوصلوا ل 
حماضي هلاذ النساء ابش يتعلموا ويتكونوا وانتجوا وسوقوا هذا من 

خرى بعد ما يسمى قرية الصانع أو دور الصانع جهة، من جهة أ

يف خمتلف مناطق اململكة غري يف األسبوع األخري كان عند زايرات 
ميدانية يف إقليم زاكورة جملموعة دايل اجملمعات وبناايت وفضاءات 
اللي غادي ختصص الصناع والصانعات يف منطقة زاكورة يعين يف 

كنعتربها   حميطة هبا والليتزارين يعين يف املناطق احمليطة اللي 
شخصيا مهمة جدا ألن الصناعة التقليدية فيها القرب فيها القرب 
وهاذ القرب مهم جدا ألن صنايعية دايلنا حنا كنعرفوا أبن جمموعة 
دايل املدن كتعيش ابلصناعة التقليدية يف اتمكروت مثال كاينة 

لي لأفرنة هاذي ماشي غري صناعة تقليدية وسياحة كذلك أفرنة ا
عمرها ربعة دالقرون عند أفرنة وما زال كيشتغلوا هبا الصناع 

 .والصانعات يعين يف واحد الظروف اللي هي من أجل اإلنتاج

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة على الرد وعلى حسن املسامهة يف 
هاته اجللسة، وهبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة اليت  

 .مدرجة جبدول أعمالنا هلاته اجللسةكانت 

من النظام الداخلي،  925منر اآلن لتناول الكلمة وفقا للمادة 
الكلمة للمتحدث األول، النائب احملرتم السيد شرورو عن فريق 
األصالة واملعاصرة حول استثناء جهة كلميم واد نون من الزايرة 

لسيد النائب نه الألقاليم اجلنوبية، ينوب عاألخرية للجنة الوزارية 
 .احملرتم، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :درارو باحممد  النائب السيد

آله والسالم على رسول هللا و بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة 
 وصحبه،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات السادة النواب احملرتمني،
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لصحراء ا يف إطار العناية املولوية اللي ما فتئ يوليها جلهات   
الثالث أطلق مشروع ضخم، وترسانة من االتفاقيات وقعت أمام 
جاللته يف كل من العيون والداخلة، وحرصا من جاللته على تتبع 
تنفيذ هاذ املشاريع أعطى توجيهاته للقطاعات الوزارية قصد النزول 
إىل امليدان لإلسرار يف تنفيذ هاذ املشاريع خاصة وأن ما وقع يف 

السبب دايلوا هو تكاسل وإمهال احلكومة السابقة  احلسيمة كان
واللي كذلك شدت املنوال دايل احلكومة احلالية وانتما كتشوفوا 
األحداث األليمة اليت وقعت يف احلسيمة لوال يعين تدارك األلطاف 

إال  ،للعيون كذلك مشت للداخلة اإلهلية، اللجنة الوزارية مشات
لميم واد كلميم، كلميم جهة كأن تنستغربو بزاف كيفاش استثنوا  

نون عام هاذي واملشاريع مبلوكية، ألربعة دورات متتالية 
واإلتفاقيات اللي جهة اللي اجمللس اجلهوي طرف فيها تيرتفضو، 
وبقات احلكومة تتفرج وحنن ال نسائل فقط احلكومة بل نسائل 
 اهليئات السياسية اللي تتكون منها احلكومة واللي املنتخبني دايهلا

أعضاء يف اجمللس وخاّلوهم يتخبطون يف هاذ، إن صح التعبري 
 ...جرمية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للحكومة

السيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات م  اللرملان واجملتم  املدين

ررة ن املشاريع املربجمة واملقحنب نطمأن السيد النائب احملرتم أ
منطلقة، ما كاينش استثناء، أان ما عرفتش منني جا هاد اخلرب 
االستثنائي، أان كنت البارح مع السيد وزير الداخلية يف الصباح 
وسألتو هاذ السؤال، قال يل حنا الربانمج دايل الزايرة كاين، التتبع 

اريع ألن  املش داملشاريع كاين، واحلكومة ابإلضافة للتتبع دايل
كاينة جلنة قيادة خاصة ابملشاريع النموذج التنموي لألقاليم 
اجلنوبية، كاين أيضا الزايرة دايل احلكومة للجهات، النموذج 

التنموي لألقاليم اجلنوبية ال يف جهة الداخلة ال يف جهة العيون ال 
يف اجلهة دايل كلميم واد نون كيتقدم، سد "فاسك" انطلق العمل 

ربع سدود صغرية انطلق العمل وكاين سد اللي انتهى العمل فيه، أ
فيه، الربانمج دايل محاية الفيضاانت دايل طانطان وكلميم انطلق 
العمل فيه، ليس ذلك فقط احلكومة دارت مديرية خاصة للطريق 

داملليار دايل الدرهم وزايدة املقررة  2السريع دايل تيزنيت العيون 
ع ين عمل على التنزيل دايل هاذ املشاريدايل جهة كلميم معبأة وكا

اللي مرتبطة، التطهري واملاء الصاحل للشرب من أزيد من مليار 
مليون دايل الدرهم، الزايرة دايل التتبع راه كاين زايرات  911و

دايل الوزراء بشكل فردي، وغادي تكون إن شاء هللا زايرة دايل 
ش التتبع إن شاء هللا، ابالفريق الوزاري برائسة دايل وزارة الداخلية، 

دايل الربانمج ككل، األهم وهو أن النموذج التنموي داألقاليم 
ن اجلنوبية اآلن كايفتح الطريق ابش املناطق الصحراوية اجلنوبية تكو 

منوذج دايل األمل، بوابة دايل اإلقالع اإلقتصادي، حمطة دايل 
ض كتشكل ر اإلقالع يف اجتاه دايل إفريقيا، واللي النتائج على األ

 .اآلن حمطة جدب وإقالع تنموي، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد رئيس اجللسة

ة يحتث املوايل هي السيدة النائبة فشكرا السيد الوزير، املتحد
سداس عن الفريق اإلشرتاكي حول النقص احلاد يف املاء الصاحل 

 .للشرب، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :سداس حةيتالنائبة السيد ف

 السيدة الوزيرة،

 السيدات الوزيرات،

 السيد الوزير،

 السيدات عفوا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
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 والسيدات والسادة النواب،

معذرة عن هذا التلعثم يف البداية، لكن أان أريد أن أحيط 
جملسكم املوقر أبن عدة مدن وقرى املغرب تعيش على وقع 

املاء الصاحل للشرب، إما  احتجاجات بسبب النقص احلاد يف
بسبب استنفاد الفرشة املائية وإما بسبب امللوحة وإما بسبب 
التلوث وهناك مشاكل عديدة يف خمتلف مناطق املغرب، حنا 
نعرف أن ساحل البحر املتوسط يعاين، تعاين املناطق اللي قربو 
من مشاكل عدة، وكذلك يف وسط املغرب ويف شرق املغرب ويف 

إال أنه االحتجاجات اللي كتعرفها مدينة زاكورة إىل غرب املغرب، 
حدود البارحة بسبب مشكل املياه، هناك انقطاعات ألسابيع 

هو  هو حق يف احلياة، املاء والناس تعاين من قلة املياه هذا احلق
حق يف احلياة. إذن الناس كتسول والناس كتساءل واحنا كنتساءلو 

اف املاء يف زاكورة وإليق ما هي التدابري املستعجلة حلل مشكل
هذا النزيف دايل االحتقان االجتماعي اللي ابركة املغرب ما بقى 
يعاين منه؟ اثنيا شنو ما هي اإلسرتاتيجية على املدى املتوسط 
والبعيد حلل مشكل املاء بزاكورة وخصوصا أننا نعرف أن حالة 
اجلفاف احنا نعرفو هاذ املغرب هاذ العام يعيش حالة جفاف 

تم كتشوفو املناخ خمتلف مناطق املغرب كتعيش من أزمة حادة وان
كيلومرت من الرابط، وهناك على بعد   25يف املياه، هناك على بعد 

كيلومرت من الرابط مشكل دايل ندرة املياه ال يف اآلابر يف   21
 .القرى وال أيضا ابلنسبة للمدن إذن ما هو.. شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة للحكومة تفضلي       
 .السيدة الوزيرة

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

 لسيد الرئيس،ا

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

و أن كل متفق عليه هأظن أبنه املعطى اآلن اللي أصبح ال      
بالدان أصبحت عرضة للتقلبات املناخية واللي انعكست جبالء 
على مستوى التساقطات املطرية يف السنتني األخريتني، يعين كان 

على مستوى التساقطات املطرية  % 31واحد العجز اللي وصل 
واللي انعكس بنفسه على مستوى الواردات املائية اللي سجلت 

، مما خلق بعض اإلضطراابت وبعض % 11عجز على مستوى 
املشاكل والنقص احلاد يف بعض املناطق اليت تظل يف جمملها 
حمدودة مع السياق العام دايل التزويد ابملاء الصاحل للشرب. ولكن 
احنا السيدة النائبة احملرتمة، ما بقيناش جالسني تنقلنا، هنجنا 

نقلنا إىل ناطق، تسياسة القرب، هنجنا التفاعل املباشر مع هاذ امل
عدة قرى إىل عدة مناطق، خرجنا على مستوى.. هنجنا سياسة 

اء تواصلية مع الساكنة احمللية عرب ممثليها، عرب املنتخبون، عرب رؤس
اجلماعات الرتابية، ويف كل جلسة كان عندان برانمج استعجايل 
لتقدمي إجابة فورية هلاذ املشكل داملاء املصاحل للشرب منها ما هو 

ستعجل على مستوى تعميق اإلستكشاف اجلويف وجتهيز آابر م
وأسقاف على مستوى أيضا احلد من اهلدر والتسرابت على 
مستوى القنوات العمومية، على مستوى تدبري حقينة السدود، 
هذه كلها إجراءات استعجالية على املدى املتوسط والقريب 

اللي  ةبطبيعة احلال كل هاذ املناطق مشمولة مبشاريع مهيكل
غاجتلب املاء من منشآت مائية كربى عرب قنوات جهوية، ولكن 

السادة -احنا ما خنليوش املواطن املغريب ينتظر ريتما تنضج هاذ.. 
 تنضج هاذ املشاريع هذه، املواطن حباجة إىل -النواب هللا خيليكم

إجراءات استعجالية وميكن نقول أبن هاذ اإلجراءات االستعجالية 
ئة االستثمار الضروري على مستوى أزيالل، على خرجناها بتعب

مستوى الشاون، على مستوى صفرو، على مستوى بوملان، على 
مستوى اجلهة الشرقية أيضا اللي أتثرت بشكل كبري التساقطات 
املطرية، ونطلبو من هللا يرمحنا ألن هاذ املاء اللي كاين فهاذ املناطق 
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ن ناش نصنعوه وال جنيبوه مالداخلية راه ماء دايل األمطار، ما ميك
غري األمطار دايل الشتاء، نطلبو من هللا يف األايم املقبلة أن يرمحنا، 

 .شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب احملرتم املرجو اإلستماع       
إىل األسئلة واألجوبة أو ال الكلمة والرد دايل احلكومة. املتحدث 

لعدالة من فريق ا يو السيد النائب احملرتم حلسن واعر الثالث ه
والتنمية عن املعاانة اليومية اليت تعرفها ساكنة زاكورة لالنقطاع 
املتكرر للماء الصاحل للشرب وكذا االعتقاالت اليت طالت العديد 
من املواطنني على إثر االاحتجاجات اإلجتماعية اليت تعرفها 

يد النائب اء الصاحل للشرب. تفضل الساملدينة للمطالبة بتوفري امل
 .احملرتم

 :يالنائب السيد حلسن واعر 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد الرئيس،

 السادة والسيدات الوزراء،

 السادة والسيدات النواب احملرتمون،

ضا بتوجيهاته يبداية أنوه ابلعناية امللكية السامية هباذ امللف، وأ      
السامية للحكومة ابش اتخذ هاذ امللف جبد. هاذ امللف اللي 
تعطل بزاف يف احلل دايلو، تعود مشكلته إىل سنوات التسعينات 

ابش دير حل، كتقول  l'ONEP من القرن املاضي، كنطالبوا
دايل زاكورة  l'assainissement جاء ،ليك ما كاينش املاء

 le groupement دارت l'ONEPو
d'ingénieurs supéte safe  كلفاتو ابش تدير املسح

للمنطقة اللي فيها املاء العذب دايل زاكورة، كتسمى املنطقة دايل 
"الفاجية"، دارت املسح، دارت طول وعرض دايل املنطقة 

 9 وخرجات خبالصة، أن املاء يف املنطقة دايل "الفاجية" ال يتعدى
مرين كاينش املاء، جاو املستثلرت يف الثانية، قلنا آمني ما   2 إىل

آالف هكتار دايل املاء  2دايل الدالح استثمروا يف املنطقة زرعوا 
السيد الرئيس، مخسة آالف هكتار دايل الدالح، املاء كاخيرج من 

قالت أبن  L'ONEP زاكورة فني لقاو هاذ املاء إيال كانت
ن أب ماكاينش املاء ودارت دراسة أين عثر على هذا املاء؟ تيقولو

الدالح استنفذ املاء، مزاين مّلي كيسايل الدالح اعطيوان ذاك املاء 
واّل كينتظر املاء حىت جييو الفالحا عاد كيبان، وكيغرب مّلي ما 
تتكونش الفالحة. أان تنظن السيد الرئيس، هاذ األعذارالسيد 
الرئيس، راه ما مقبوالش. هاذ اإلشكاالت راه جاو الناس هاذ 

ا، جاو الناس دايل "النقب" واعتصمو أمام العام كان مبكر 
الربملان، فرباير يف عز الشتاء أن املاء انقص يف زاكورة هاذي يف 
فصل الشتاء وكيغوتو، الناس دايل "اتكنيت" الناس يف خمتلف 

يف مواجهة احنا والسلطات  l'ONEP املناطق تفور خالتنا
 .احمللية مع املواطنني

 :السيد رئيس اجللسة

را السيد النائب احملرتم، الكلمة للحكومة الكلمة شك      
للحكومة تفضل انتهى الوقت السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، 

 .السيد النائب الكلمة للحكومة للرد تفضلي السيدة الوزيرة احملرتمة

السيدة شرفات اليدري أفيالل، كاتبة الدولة لدى وزير 
 :كلفة ابملاءالتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء امل

السيد النائب احملرتم، أظن أنه سوف يكون من اإلجحاف       
ومن عدم اإلنصاف أن حنول هذه املناسبة إىل حماكمة مكتب 
اللي هو مؤسسة عمومية من املفروض أننا ندفعوها أهنا خصها 
تبقى قوية. خليين هنضر راه من حقي هنضر، من حقي هنضر ومن 

 ...حقي نعرب على الرأي داييل
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 :السيد رئيس اجللسة

 .أرجو من السادة النواب اإلنصات إىل رد احلكومة      

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

يف إطار التفاعل ما بني السادة النواب واحلكومة، ماشي  ..      
اك يف نفس اخلط أان عندي رأي آخر ابلضرورة يعين منشي مع

خليين هنضر عفاك، املشكل دايل املاء يف زاكورة أان وقفت على 
هذا املشكل طيلة الثالث سنوات األخرية وعارفة املنطقة نقطة 

 .بنقطة وحي حبي ميكن زنقة بزنقة حىت هي

 السادة النواب احملرتمون،

دودية ة تعاين من حماملشكل دايل املاء يف زاكورة، زاكورة منطق      
املوارد املائية، منطقة تعاين من جفاف قد أقول بنيوي وهيكلي، 
املوارد املائية املتاحة قليلة جدا وغري كافية أهنا تسد احلاجيات 

 دايل املنطقة، ما حدث ابلفعل كاين فرشة مائية اللي هي دايل
اللي فيها املاء هو جيد ولكن هذه الفرشة تعاين من " الفاجية"

استنزاف مفرط على األصح، املكتب الوطين مشى ابش حيفر 
أثقاب ثقبني لألسف كانت هناك تعرضات دايل الساكنة 

 ...وأوقفت األشغال، مؤخرا مت جتاوز هاذ التعرضات وقع

 :السيد رئيس اجللسة

السادة النواب من فضلكم، من فضلكم السادة النواب       
 .دة الوزيرة احملرتمةاإلنصات إىل رد احلكومة، تفضلي السي

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

وهاذ جوج دايل األثقاب اآلن التعرضات دايل الدراسات       
الطوبوغرافية جتاوزانهم والصفقة غادي خترج يف األايم املقبلة 

ن درهم، واللي غيمكنو من تعزيز البنية مليو  95الكلفة دايهلا 
التحتية على مستوى األثقاب وعلى مستوى اآلابر، ما وقفناش 
عند هذا الشأن اإلستثمارات اللي توجهت هلا املنطقة على 
املستوى املدى املتوسط والبعيد استثمارات كبرية جدا، كاين حمطة 

يون درهم،  مل 11لتحلية املياه األجاج بكلفة مالية اللي كتجاوز 
 جيب واحدتية اللي غيعرفها اإلقليم واللي غكاين أكرب منشأة مائ

معاجلة جدرية اتملشكل اتملاء من أكدز حىت حملاميد الغزالن، هي 
سد أكدز، والوترية دايل األشغال وترية متقدمة جدا، حنا ما  
كنقولوش زاكورة ال تعاين، زاكورة تعاين، ومن الواجب أننا نقدموا 

ولكن هاد اإلجابة خاصها تكون بتشارك وابخنراط إجاابت، 
اجلميع من أجل إجياد احللول الالزمة وليس أتجيج الوضع، شكرا 

 .لكم السادة النواب

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيدة الوزيرة، شكرا للجميع، وننتقل فورا إىل اجللسة 
 .التشريعية، شكرا على مسامهتكم

 
 
 
 
 
 
 
 


